REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ – PIŁKARSKIE ZAKOŃCZENIE LATA

1. INFORMACJE OGÓLNE
	Piłkarskie Zakończenie Lata organizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Nowodworską Ligę Futbolu oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na boisku przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim.

Turnieje rozgrywany jest 28 sierpnia br. I bierze w nich udział max. 8 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 
- młodzików (roczniki 2010-2013)
- juniorów (roczniki 2005-2009) 

2.    PODSTAWOWE ZASADY
	Rozgrywki prowadzi sędzia wyznaczony przez organizatora. W kwestiach spornych sędzia główny podejmuje decyzje w porozumieniu z organizatorem rozgrywek.
	Zawodnicy zobowiązani są posiadać jednolite stroje sportowe. Bramkarz musi posiadać strój inny niż pozostali zawodnicy. W wyjątkowych okolicznościach dozwolone jest występowanie w znacznikach.
	Gdy dwie drużyny posiadają stroje w tych samych lub zbliżonych kolorach, jedna z drużyn zobowiązana jest wystąpić w znacznikach. O wyborze drużyny decyduje losowanie.
	Zawodnik nie może używać ubioru lub nosić jakichkolwiek przedmiotów, które stanowiłyby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika – ostateczna decyzja należy do sędziego.
	Niestawienie się drużyny do 10 min. po wyznaczonym terminie spotkania lub nieprzystąpienie do gry drużyny wobec braku wystarczającej liczby zawodników oznacza walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 3:0.
	W przypadku niestawienia się obydwu drużyn i nie odbycia meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie, spotkanie weryfikowane jest jako obustronna przegrana bez konsekwencji bramkowych.
	W przypadku braku składu sędziowskiego mecz może prowadzić organizator turnieju.
	System punktowania:

	-zwycięstwo: 3 punkty
	-remis: 1 punkt
	-przegrana: 0 punktów
	O kolejności w tabeli decyduje:

	-większa ilość zdobytych punktów
	-wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami (w przypadku 3 lub większej ilości takich drużyn decyduje mała tabela)
	-lepszy bilans bramkowy
	-większa ilość strzelonych bramek
	W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy od 8. roku życia. Trener lub kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w rozgrywkach najpóźniej w dniu turnieju.
	Zawodnik nie może grać w większej ilości drużyn niż jedna.
	Rozgrywki piłkarskie mają charakter amatorski.
	Występ zawodnika nieuprawnionego do gry skutkuje walkowerem 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.
	Skład występujący w danym meczu wraz z numerami podaje trener lub kierownik drużyny.
	Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób.

3. ZASADY GRY
	W turnieju 8 zespołów zostanie podzielonych na 2 grupy odpowiednio po 4 drużyny. W przypadku mniejszej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.
	Z każdej grupy dwie najlepsze drużyny awansują do fazy półfinałowej. 
	Mecz w fazie grupowej będzie trwał 12 minut. W fazie pucharowej mecze trwają 2x7 minut.
	W fazie pucharowej w przypadku remisu wykonujemy serie rzutów karnych. Każda drużyna wykonuje po trzy rzuty karne.
	Na boisku w przypadku młodzików występuje 6 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz), w przypadku juniorów 5 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz). Maksymalna liczba zawodników na liście zgłoszeniowej to 10.
	Ilość zmian jest nieograniczona. Zmiany są przeprowadzane w strefie zmian wyznaczonej przez organizatora rozgrywek.
	Bramkarz nie może trzymać piłki w rękach dłużej niż 5 sekund. W innym przypadku zespół przeciwny otrzymuje rzut wolny pośredni, który zostanie wykonany z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
	W czasie gry bramkarz po złapaniu piłki ręką może zdobyć bramkę nogą po wcześniejszym kontakcie piłki z podłożem.
	Auty wykonywane są nogą z linii bocznej (nie można zdobyć bramki strzałem bezpośrednim). Odległość zawodnika broniącego od linii autu wynosi 2 metry.
	Sędzia może ukarać zawodnika:

	- karą 2-minutową za niesportowe zachowanie, grę faul, inne przewinienia
	- czerwoną kartką (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania, zawodnik nie może wrócić na boisko w meczu w którym otrzymał czerwoną kartkę).
	Jeśli drużyna otrzyma trzy czerwone kartki mecz kończy się walkowerem dla drużyny przeciwnej. Wynik z boiska zostaje utrzymany jeśli jest korzystniejszy niż walkower (0:3).
	Zagranie ręką skutkuje przyznaniem drużynie przeciwnej rzutu wolnego bezpośredniego. Zagranie ręką w polu karnym oznacza rzut karny dla drużyny przeciwnej.
	Po podaniu od swojego zawodnika z drużyny bramkarz nie może dotknąć piłki ręką. W przypadku przewinienia drużynie przeciwnej zostaje przyznany rzut wolny pośredni z linii pola karnego.
	Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.
	Rzuty z autu i rzuty różne wykonywane są nogą. Wykonujący ma 5 sekund na wznowienie gry. W przypadku przekroczenia tego czasu piłkę otrzymuje drużyna przeciwna.
	W przypadku rzutu wolnego (niebędącego rzutem z autu) lub bezpośredniego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.
	Jeżeli sędzia podyktuje rzut wolny lub rzut karny a w międzyczasie pierwsza połowa lub mecz zostanie zakończony zespół musi bezpośrednio uderzyć na bramkę rywala.
	Zmiany wykonywane są tylko i wyłącznie w strefach zmian wyznaczonych przez organizatorów rozgrywek. Za nieprzepisową zmianę sędzia może ukarać zawodnika schodzącego 2-minutową karą.

4. INFORMACJE SANITARNE
	Podczas trwania turnieju na obiekcie nie może przebywać nikt poza organizatorami oraz zawodnikami zgłoszonymi do gry/
	W widocznych miejscach dostępne będą płyny dezynfekujące.
	Na miejscu obecny będzie ratownik medyczny/pielęgniarka.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	Zapisy prowadzone są do 25 sierpnia br. Zgłosić drużynę do turnieju może trener drużyny, kierownik lub pełnoletnia osoba opiekująca się drużyną. Zgłoszenia można dokonać mailowo: marketing@nosir.pl, telefonicznie: 22 775 41 42 wew. 413 lub osobiście w NOSIR ul. Sportowa 66 w godz. 8:00-16:00. 
	Ilość miejsc ograniczona do 8 w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
	Zwycięskie drużyny otrzymają pamiątkowy puchar oraz medale. Drużyny z miejsc 2. I 3. Otrzymają srebrne i brązowe medale.
	Organizator zapewnia wodę oraz posiłek regeneracyjny dla zawodników w czasie trwania turnieju.

	Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków oraz konsekwencji prawnych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni zawodników.
	Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.
	Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
	Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników podczas rozgrywek niezależnie od przyczyny.
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z działania osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje rękoczynów.
	Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu Organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
	W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
	Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych graczy na potrzeby tych rozgrywek. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883).


