Regulamin Otwartego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej
20.07.2017 ( czwartek )
Miejsce: Boisko do piłki nożnej plażowej – Dukla, ul. Armii Krajowej 1A.
Oficjalne otwarcie turnieju : godz. 16:45
Rozpoczęcie pierwszych Meczów: godz. 17:00
§ 1 Organizator
1. Organizatorem Turnieju Otwartego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
§ 2 Cele
1. Promowanie aktywności ruchowej , mające na celu rozwijanie pasji sportowych
u dzieci a także podniesienie ich umiejętności piłkarskich.
2. Promowanie rywalizacji w duchu fair play.
3. Cele szkoleniowe.
§ 3 Termin
1. Turniej odbędzie się w czwartek 20.07.2017.r .
§ 5 Uczestnicy
1. Turniej ma charakter otwarty
2. Maksymalna liczba zawodników w drużynie - 12 osób.
§ 6 System Rozgrywek
1. System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów.

2. W turnieju spotkania punktowane są 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis i
0 punków za porażkę.
3. W przypadku tej samej liczby punktów o miejscu w tabeli decyduje :
bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi drużynami, w przypadku
remisu brana pod uwagę jest różnica bramek strzelonych do straconych, przy ich
równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku
rozstrzygnięcia organizator zarządza rzuty karne.
4. W przypadku takiej samej liczby punktów między więcej niż dwoma drużynami,
tworzona jest tzw. mała tabelka.
§ 7 Przepisy
1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu oraz bramkarza
2. Mecze rozgrywane są piłkami do piłki nożnej plażowej
3. Cały Mecz trwa 15 min. bez zmiany stron.
4. Wymiar boiska 40x20 metrów.
5. Wymiar bramek 2,2 x 5,5m.
6. Rzut karny wykonywany z 9 metrów.
7. Zmiany lotne tzw. „hokejowe” dokonywane w strefie zmian.
8. Rzut wolny wykonywany bezpośrednim strzałem na bramkę bez muru przez
zawodnika, który był faulowany bądź dowolnego zawodnika w przypadku
zagrania ręką.
9. Wznowienie autu, wykonywane jest ręką. Odległość zawodnika drużyny
broniącej wynosi 2 metry.
10. Aut bramkowy wznawiany ręką.

11. Sędzia może ukarać zawodników , 2-minutową lub 5- minutową wykluczeniem
za przekroczenie przepisów, lub niesportowe zachowanie (odpowiednio żółta i
czerwona kartka)
12. W przypadku stracenia bramki, przez zespół grający w osłabieniu, na skutek
żółtej kartki, kara zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego w przypadku
czerwonej kartki może wprowadzić innego zawodnika.

§ 8 Nagrody
1. Pamiątkowy puchar dla trzech pierwszych drużyn, dyplomy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

organizatorzy

