Regulamin turnieju piłki „szmacianki”
Cel turnieju:
- Propagowanie zdrowego stylu życia
- Nawiązywanie nowych znajomości
Termin i miejsce
- boisko tartanowe przy SP 37 lub sala gimnastyczna(wymiary ~ 16x8m)
- Turniej odbędzie się dnia 08.06.2017
Uczestnictwo
- w turnieju uczestniczą: (Rodzic + Dziecko + Rodzic + Dziecko)=1 drużyna
-Dopuszcza się zmieników – drużyna liczy maksymalnie 6 członków
- Aby turniej miał miejsce udział wezmą minimalnie 3 drużyny maksymalnie 6 drużyn
Zgłoszenia:
- zgłoszenia przyjmowane są do dnia 06.06.2017 do godziny 12:45 u nauczycieli WF o dopuszczeniu do gry
decyduje kolejność zgłoszeń – po zebranie 6-ciu drużyn zamykają się zapisy.
- obowiązuje odpowiedni druk zamieszczony na stronie szkoły.
System rozgrywek:
- Turniej zostanie rozegranie systemem „każdy z każdym” bez rewanżu
- O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, tj.: zwycięstwo 3pkt, remis 1pkt, porażka
0pkt.
- W przypadku zdobycia przez dwa zespoły takiej samej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje
wynik starcia bezpośredniego pomiędzy tymi zespołami. Jeżeli wynik ten był remisowy w następnej kolejności
decyduje stosunek bramek zdobytych do bramek straconych.
- W przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej ilości punktów oraz przy takim samym stosunku bramek
zdobytych do straconych o kolejności decyduje ilość bramek strzelonych.
- Jeżeli wszystkie z powyższych możliwości nie przyniosą rozstrzygnięcia to o wyłonieniu zwycięzców
zadecydują konkursy rzutów karnych.
-Mecz kończy się walkowerem, gdy:
• Drużyna nie stawi się na mecz
• Na boisku znajduje się zawodnik nieuprawniony do gry
• Drużyna nie ma pełnego składu zdolnego do gry
Przepisy gry:
- Gra będzie odbywać się piłką „szmacianą”
- Obowiązują przepisy gry w piłkę nożna halową
- mecz trwa 2x2 min z 30s przerwą między połowami na zmianę połów.
- o kolejności rozpoczynania decyduje losowanie
- w przypadku gry na hali nie obowiązują auty ( bramka po rykoszecie od ściany nie jest uznawana)
- słupki bramki rozstawione na szerokość 2.5m
- pozostałe przepisy nie zawarte w regulaminie zgodne są z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.
Zmiany:
- dozwolone są zmiany zawodników podczas trwania gry
- tylko Rodzic może zmienić Rodzica a Dziecko Dziecko, przy czym nie ma konieczności aby jedna rodzina
zmieniała się z drugą. Może być zatem tak, że w danym momencie na boisku znajduje dwóch dorosłych i dwoje
dzieci, ale nie koniecznie są to rodziny
Drużyny
- składają się z maksymalnie 6 graczy
- Podczas gry na boisku musi znajdować się zawsze R+Dz +R +Dz
- Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać strój i obuwie zmienne

Miejsce rozgrywania turnieju zależy od warunków atmosferycznych w trosce o
bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. W razie konieczności przepisy zostaną bardziej
uszczegółowione.

