Regulamin Turnieju Oldboyów w Halowej Piłce Nożnej
1. Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej.
2. Organizator: Organizatorem turnieju jest Vistula-Park Sp. z o.o
3. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 15. października 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w
Świeciu przy ulicy Sienkiewicza 3
4. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać drogą mailową (hala@halawswieciu.pl)
Pisemne zgłoszenia (nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia) składamy do
organizatora najpóźniej do 11.10.2017 roku)
Warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 250 złotych brutto.
Organizator wystawia fakturę VAT. Warunkiem zorganizowania turnieju jest zgłoszenie się minimum 4
zespołów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia
zawodów o kolejny dzień gier w turnieju.
5. Zasady rozgrywania turnieju
Turniej zostanie rozegrany tylko w kategorii wiekowej 35+ (1982 lub starszy)
Do listy zawodników może być wpisany jeden zawodnik w przedziale wiekowym 30-35 lat
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”
Organizator nie wymaga jednolitych strojów sportowych (z wyjątkiem sportowego obuwia z białą
podeszwą). Przy braku koszulek udostępnione zostaną plastrony.
6. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 5 zawodników w tym bramkarz (do 10 zawodników cała drużyna)
- Czas gry 2x10 min (lub inny w zależności od ilości zgłoszeń)
- Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- Kary za naruszenie przepisów gry

żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry – w przypadku straty bramki – powrót na
boisko

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

w fazie play – off przy remisie od razu sędzia zarządza wykonywanie serii rzutów karnych
(po 3 graczy z każdej drużyny)

w kwestiach spornych decydują ogólne przepisy gry w Futsal
7. Nagrody:
Zwycięski zespół otrzymuje od Organizatora prawo do bezpłatnego udziału w rozgrywkach
Stalex Ligi w sezonie 2017/2018. Zaproszenie można również przekazać dowolnie innej drużynie.
Przewidziano również nagrody dla najlepszych zawodników i najlepszych bramkarzy.

8. Sędziowie:
Turniej sędziują arbitrzy KPZPN powołani przez Organizatora.
10. Postanowienia końcowe organizatora:
 ewentualne protesty może składać kierownik drużyny u Organizatora
 turniej zostanie rozegrany w dniu 15. października 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w
Świeciu
 nr konta, na który należy dokonywać opłat wpisowego
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