
 REGULAMIN

II HALOWEGO TURNIEJU PI KI NO NEJ  O PUCHAR ZIEMI ZAGÓRZA SKIEJ

1. Termin i miejsce -12-13 stycze    2013 r. Hala Sportowa Zespo u Szkó
Miejskich w Mszanie Dolnej  Nr 1
- 12 stycznia godz. 9.00  rozegrane zostan  eliminacje i
fina y trampkarzy i juniorów
- 13 stycznia godz. 10.00 eliminacje i fina y seniorów

Szczegó owy terminarz rozgrywek zostanie
opracowany i przes any uczestnikom turnieju
po ustaleniu liczby zg osze  dru yn w poszczególnych
kategoriach wiekowych. (Istnieje mo liwo  wystawienia
wi cej ni  jednej dru yny tego samego klubu w obr bie tej
samej kategorii wiekowej)

2. Organizator  -Burmistrz Miasta Mszana Dolna
-Wójt Gminy Mszana Dolna
-Wójt Gminy Nied wied

3. Uczestnicy -
Kategoria
wiekowa

Seniorzy

Rocznik

Juniorzy od  01.01.l994  i m odsi
Trampkarze od  01.01.l998  i m odsi

4. Sk ad dru yny - Zespó  liczy 12 zawodników, na boisku wyst puje
  5-ciu w tym bramkarz.
 /zmiany systemem hokejowym tzn. wg potrzeb Klubu/.

5. Sposób przeprowadzenia - Czas gry dru yn  1 x15 min.
  System rozgrywek dla danej kategorii wiekowej zostanie

ustalony w zale no ci od liczby zg osze  dru yn do
turnieju.

- Zawodnicy bior cy udzia  w turnieju musz  posiada
aktualne karty zdrowia

- odpowiedzialno  za wypadki losowe i ewentualne
nieszcz liwe wypadki maj ce zwi zek z gr  w pe ni
ponosi Klub zg aszaj cego dru yn  do turnieju,

   Organizator turnieju nie przewiduje ubezpieczenia
zawodników .

- zawodnik , który pope nia przewinienia karane
napomnieniem  otrzymuje kar  wychowawcz   w postaci
czasowego wykluczenia z gry na czas 1 –5 minut, w
zale no ci od ci aru przewinienia

- zawodnik mo e by  wykluczony z gry w danym
    meczu
- dru yny wyst puj  w jednolitych strojach oraz
    w obuwiu dostosowanym do gier halowych .

 /dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki
     przez ca y czas trwania rozgrywek w danej kategorii
     wiekowej /

6. System rozgrywek
    na hali sportowej                            a- rzut z autu wykonywany jest nog , z tego rzutu nie mo na bezpo rednio

zdoby  bramki,
b- rzut karny wykonywany jest z odleg ci jak w pi ce

cznej,
c- Wznowienie gry przez bramkarza mo e nast pi

wy cznie wyrzutem pi ki z r ki
d- kategorycznie zabrania si  gra  tzw. pi  si ow  oraz

stosowa  tzw. „w lizgi”,
e-  preferuje si  gr  – pi  techniczn ,
f/ przy sta ych fragmentach gry odleg  przeciwnika od

pi ki wynosi minimum 3 m.
g- do rozpocz cia i kontynuowania gry dru yna musi
     posiada  na boisku co najmniej 3 zawodników.
h- je eli pi ka po zagraniu zawodnika odbije si  od
    sufitu to gr  wznowi przeciwnik  z autu bocznego
    z po enia najbli szego miejscu zagrania ,
i- wymiany zawodników dokonuje si  wy cznie

w strefie zmian .
j- o zaj ciu miejsca w grupie decyduj  kolejno:

- ilo  zdobytych punktów,
-     wynik bezpo redniego pojedynku,
- lepszy bilans bramek,
- wi ksza ilo  strzelonych bramek,
- rzuty karne ,

k- ewentualne protesty nale y wnosi  na pi mie
    do Biura Zawodów do 10 minut od zako czenia meczu .
    Op ata protestu wynosi 20,00 z
l- zawodnik danej dru yny lub ca a dru yna  w wyniku
    uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów b cych
    w asno ci  Zespo u Szkó  Miejskich Nr 1 , gdzie
    b dzie organizowany i przeprowadzany turniej dokona
    naprawy  ewentualnie powsta ej szkody.

7.Nagrody:                                          Dru yny , które w ko cowej klasyfikacji turnieju w danej kategorii wiekowej
zajm  miejsca 1 – 3  otrzymuj  puchary.

                                                          W klasyfikacjach dodatkowych :
                                                               Najlepszy strzelec     -  liczy si  najwi cej bramek strzelonych przez danego

                                                                                               zawodnika,
                                                           Najlepszy bramkarz -  liczy si  najmniej puszczonych bramek przez danego

zawodnika/ bramkarza /,
                                                            W przypadku takiej samej ilo ci  bramek zdobytych oraz
                                                            puszczonych  klasyfikacj  wygrywa ten zawodnik  , którego  dru yna

znajdzie si  wy ej w ko cowej tabeli turnieju.

                            Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych i nieuj tych
                             w regulaminie oraz do  interpretacji niniejszego regulaminu.

Mszana Dolna dnia 19-12-2012 r.


