REGULAMIN
Nocnego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn
w dniu 17 lipca 2021 roku
O Puchar Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim
Cel Imprezy
promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
popularyzacja piłki nożnej
wykorzystanie bazy sportowej w mieście Lidzbark warmiński
Termin i Miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 17 lipca 2021 roku na ul. Polnej 36 (kompleks boisk) od godz. 18:00
Odprawa techniczna z kapitanami drużyn oraz losowanie – godz. 18:15
Ilość drużyn max 10
System gry
- zespoły występują w składach 5 osobowych (bramkarza + 4 zawodników w polu)
- czas gry to 2 x 7 min ( z przerwą 1 minutową na zmianę boisk)
- gramy systemem „każdy z każdym”
Nagrody za I, II, III miejsce
- Puchary
- Medale
- Statuetka dla najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca oraz MVP Turnieju
Postanowienia końcowe
Turniej przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN, jednakże organizator zastrzega sobie:
- o miejscu w klasyfikacji końcowej decydować będą kolejno: ilość punktów, wynik bezpośredniego spotkania różnica bramek większa ilość strzelonych bramek,
- każdy uczestnik zawodów posiada obowiązek przestrzegania przepisów gry w piłę nożną oraz przeprowadzenia rozgrzewki przed rozpoczęciem każdego z rozgrywanych meczów,
- powstałe urazy lub odniesione kontuzje każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany zgłaszać natychmiast do zabezpieczenia medycznego oraz organizatora,
- brak pozycji spalonej
- zakaz używania niebezpiecznego ubioru bądź biżuterii, która może stanowić zagrożenie,
- zawodnik wchodzący nie może wejść na boisko wcześniej niż zawodnik je opuszczający,
- zmiany lotne odbywają się tylko w strefie zmian,
- przy rzucie wolnym bądź pośrednim, odległość muru – 4 metry,
- po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką nie może jednak przekroczyć ona połowy boiska,
- kary czasowe: żółta kartka – 2 minuty; czerwona – 4 minuty,
- zawodnik który otrzymał 2 żółte kartki zostaje wykluczony z meczu a drużyna gra w osłabieniu,
- zawodnik ukarany bezpośrednio czerwoną kartką nie może brać udziału w następnym meczu,
- każdy zawodnik jest zobowiązany do gry według zasad Fair-Play,
- sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika w niewłaściwym obuwiu,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży zawodników i kibiców,
- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją zespołu z turnieju,
- organizator zapewnia piłki meczowe, natomiast nie zapewnia piłek do rozgrzewki,
- organizator zapewnia wodę dla zawodników
- wszelkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator, który zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


KIEROWNIK OSiR
Piotr Zalewski




