R E G U LA M I N
WALENTYNKOWY TURNIEJ
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
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Cel: Popularyzacja piłki nożnej i aktywnego wypoczynku.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
Termin i miejsce: 17 lutego 2019r. godz.1000, Hala SP nr 2
Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział zespoły złożone
z zawodników pełnoletnich. Drużyna liczy 4 zawodników w polu
i piąty bramkarz. Wszystkie drużyny obowiązują jednolite stroje.
Przewidujemy udział 8 zespołów.
System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach .
Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinału gdzie
zagrają :
- pierwsza drużyna grupy A z drugą drużyną grupy B
- pierwsza drużyna grupy B z drugą drużyną grupy A.
Po meczach półfinałowych przegrani zagrają mecz o trzecie miejsce a
następnie zwycięscy półfinałów zagrają mecz finałowy.
O kolejności w grupie decydują kolejno:
ilość zdobytych dużych punktów, wynik meczu zainteresowanych
drużyn, stosunek bramkowy, większa ilość strzelonych bramek.
W drugiej fazie turnieju w przypadku nie rozstrzygnięcia meczu w
regulaminowym czasie o wygranej decydować będą rzuty karne.
Mecz trwa 15 minut bez przerwy i bez zmian strony boiska.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z ogólnymi przepisami PZPN.
Zgłoszenia do turnieju przyjmuje MOSiR w terminie do dnia
13.02.2019r. Uwaga! Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
Spotkanie organizacyjne kapitanów drużyn i losowanie rozgrywek
odbędzie się w siedzibie MOSiR w czwartek14.02.2019r. o godz.1730.
Nagrody: Trzy pierwsze zespoły otrzymają puchary.
Uwagi końcowe:
- zgłoszenie zawodnika do turnieju oznacza, że nie ma on
przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach i że zapoznał się
z regulaminem turnieju,
- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków ( NW ). Zawodnik jeśli nie
posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się
ubezpieczyć we własnym zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej ( OC ).
-we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decydować będzie organizator.

