Regulamin Nieoficjalnych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Domów Dziecka
w Futsalu MONDI CUP 2017
Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej.
Organizator: Organizatorem turnieju jest Vistula-Park Sp. z o.o
Honorowy Patronat – Mondi Świecie S.A
Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 14. października 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w
Świeciu przy ulicy Sienkiewicza 3
5. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać telefonicznie do 31 sierpnia 2017 roku pod nr tel.
509-586-662 lub drogą elektroniczną (mailową) na adres maciej_grocki@o2.pl
Pisemne zgłoszenia/nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia składamy do
organizatora.
1.
2.
3.
4.

6. Zasady rozgrywania turnieju.
 Turniej zostanie rozegrany w kategorii open
 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego stosunku bramek – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej ilości strzelonych bramek- „rzut monetą”
Zespoły nie muszą posiadać jednolitych strojów (z wyłączeniem obuwia sportowego z białą podeszwą).
W przypadku braku jednolitych strojów, Organizator zapewnia plastrony.
7. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 4 zawodników w polu plus bramkarz (do 10 zawodników cała drużyna)
- Czas gry 2x7 min (lub inny od ilości zgłoszeń)
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłkę ręką
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- Kary za naruszenie przepisów gry

żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry – po straconej bramce następuje uzupełnienie
składu

czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu

drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3 zawodników (2
czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa walkowerem 0:10

zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu,
8. Nagrody:
Pierwsze dwie drużyny otrzymują puchary. Pozostałe zespoły otrzymają upominki. Przewidziano również
nagrody dla najlepszych zawodników i najlepszych bramkarzy.
9. Sędziowie:
Turniej sędziują arbitrzy KPZPN powołani przez organizatora.
10. Sprawy socjalne:
Przewidziana jest woda, herbata oraz drożdżówka lub inny ciepły posiłek
11. Postanowienia końcowe organizatora:
 ewentualne protesty może składać kierownik drużyny u organizatora



turniej zostanie rozegrany w dniu 14. października 2017 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej w
Świeciu

NIEOFICJALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DOMÓW
DZIECKA W FUTSALU
ŚWIECIE, 14.10.2017
DOM DZIECKA: ………………………………………....……………………
OPIEKUN DRUŻYNY: …………………………..…………………………………
TEL.KONTAKTOWY: ………………………………………………………………
L.p.

Nazwisko i Imię:

Data urodzenia:

Uwagi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bierzemy odpowiedzialność za swoich zawodników w czasie trwania turnieju. Poniesiemy koszty
związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez w/w zawodników.

………………………………

(podpis Kierownika Domu Dziecka)

(pieczątka)

……………………………………

(podpis opiekuna)

