Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2009 i młodsi o Puchar Prezesa K.S. Raszyn.
W turnieju mogą uczestniczyć chłopcy urodzeni w roku 2009 i młodsi. Turniej
odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019 r. w godzinach 9.00 – 18.00 w Hali Sportowej Centrum
Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30.
Nagrody:






Puchary dla 4 pierwszych drużyn
Medale dla wszystkich uczestników
Statuetka dla najlepszego zawodnika oraz nagroda rzeczowa
Statuetka dla najlepszego bramkarza oraz nagroda rzeczowa
Statuetka dla króla strzelców oraz nagroda rzeczowa

Wpisowe do turnieju wynosi 300,00 PLN.
REGULAMIN TURNIEJU















Drużyny składają się maksymalnie z 12 zawodników oraz opiekuna. Zawodnicy muszą
posiadać aktualne badania lekarskie oraz legitymacje szkolne.
Drużyny grają w zespołach 5-osobowych (4 w polu + bramkarz).
W turnieju przewidziany jest udział 14 zespołów podzielonych na dwie grupy po 7
drużyn.
Czas gry: 12 minut.
Zmiany w czasie gry mogą być dokonywane systemem hokejowym bez przerwy w
grze.
Zabronione jest wykonywanie wślizgów.
Nie obowiązuje przepis o spalonym.
Auty wykonuje się nogą. Piłkę można wprowadzić na boisku lub podać. Podana piłka
może być tylko do wysokości kolan.
Jeśli piłka dotknie sufitu, grę wznawia zawodnik drużyny przeciwnej z linii bocznej
boiska na wysokości dotknięcia sufitu przez piłkę.
Bramki 2x3 m.
Polem karnym jest pole karne do gry w piłkę ręczną.
Rzut karny z odległości 7 m.
Rzut wolny - mur oddalony o 5 m
Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, nie może łapać piłki podanej przez swojego
zawodnika. Bramkarz, po chwycie piłki z akcji, wznawia grę (nogą lub ręką) jedynie w
obrębie własnej połowy boiska. Naruszenie tego przepisu – wyrzucenie bądź
wykopanie piłki bezpośrednio na połowę przeciwnika – skutkuje rzutem wolnym





pośrednim dla przeciwnika. Rzut wolny zostanie wykonany z linii środkowej z miejsca,
w którym piłka ją przekroczyła.
Obowiązuje obuwie sportowe; trampki, tenisówki, obuwie halowe.
Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na 1, 2 , 5 min lub do
końca spotkania.
Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”.

O kolejności decyduje:

liczba zdobytych punktów,

bezpośrednie spotkanie,

stosunek bramek,

większa liczba strzelonych bramek,

przy 3 drużynach, które zdobędą identyczną liczbę punktów „mała tabela” pomiędzy
zainteresowanymi zespołami

rzuty karne.
O sprawach nieujętych w regulaminie oraz sprawach spornych decyduje organizator.
Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju i nie ponosi z tego tytułu
żadnej odpowiedzialności.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Artur Cybulski tel. 667 892 844

