Regulamin Turnieju w Halowej Piłce Nożnej 2017

1. Zasady ogólne



czas gry wynosi 2 razy po 10 min., z przerwą 2 minutową ze zmianą stron
gramy systemem ,, każdy z każdym’’





gra odbywa się na boisku o wymiarach 20 x 40 m
bramka ma wymiary 3 x 2 m
pole bramkowe wyznacza linia 6 m od piłki ręcznej

2. Zawodnicy:




drużyna liczy z rezerwowymi max 10 zawodników w turnieju
w grze bezpośrednio bierze udział 5 zawodników w tym bramkarz,
ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe

a. Rzuty:








bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,
rzut karny wykonuje się z linii 7 m.,
auty boczne wykonuje się nogą z linii boiska,
za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy
boiska,
bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu wolnego bezpośredniego, rozpoczęcia
gry, rzutu rożnego lub dowolnego strzału samobójczego,
nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz
rzutu pośredniego sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,
odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów i autów wynosi minimum
2 m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka)

b. Gra niedozwolona:


jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej
walki "bark w bark".

c. Kary:




za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia każe zawodników jedno
minutową lub dwu minutową karą
przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą
drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry,
za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po
upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po
stracie bramki).



Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do
końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych. !!!!!!!

d. Rozstrzygnięcia końcowe:


przy wygranym meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. , przy remisie 1 pkt. a przy
przegranym 0 pkt.,
- przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,
w rozgrywkach przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej
drużyny bierze się pod uwagę:
a. bezpośredni pojedynek,
b. różnice bramek
c. ilość bramek zdobytych
d) w ostateczności, jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza
się losowanie

3. Nagrody:
Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary i medale pozostałe drużyny tylko medale.
Przewidziano również nagrody dla najlepszego zawodników i najlepszego bramkarza.

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora
zawodów.
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