
Regulamin turnieju piłki nożnej 
dla mieszkańców Gminy Rejowiec

Organizator                     Gmina Rejowiec pod Patronatem Burmistrza Rejowca

       

Współorganizator            Klub Sportowy „UNIA”

Termin i miejsce     03.06.2022, Stadion Sportowy w Rejowcu
Godzina rozpoczęcia 14:00
 
  
Cel imprezy  
                 
- Zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19;
- Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego;
- Promocja systemu małych imprez sportowych;
- Integracja poprzez sport mieszkańców gminy z obywatelami Ukrainy.
 



REGULAMIN GRY:

Kategoria:

Turniej odbywa się w różnej kategorii wiekowej:

I grupa – 8 -10 lat  (Rocznik 2014-2012) 

II grupa – 11 -13 lat (Rocznik 2011-2009)

III grupa – 13-15 lat (Rocznik 2009-2007)

IV grupa – 16 – 18 lat (Rocznik 2006-2003)

IV - powyżej 18 r.ż

V- składy mieszane.

Zespół:

1. Cała ekipa liczy 9 zawodników;

2. Ekipa z kategorii do lat 15 musi mieć pełnoletniego opiekuna.

Strój sportowy:

1. Drużyny biorące udział w turnieju muszą posiadać jednolite koszulki, które są

obowiązującym  strojem  podczas  całego  turnieju;  Klub  zobowiązuje  się,  do

użyczenia znaczników jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2. Obowiązują buty zwiększające przyczepność do murawy (typu korkotrampki).

Boisko/piłka

1. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o wymiarach 50x54;

2. Nawierzchnia boiska to trawa;

3. Bramki o wymiarach 2x5;

4. Boisko w turnieju ograniczone jest liniami;

5. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4 i 5.



Zasady gry:

1.  Mecze  w  kategoriach  rozgrywane  systemem  ligowym  „każdy  z  każdym”.  Zwycięża

zespół,  który  uzyska  najwięcej  punktów,  a  w  dalszej  kolejności  decydują  mecze

bezpośrednie, następnie bilans bramek, a na końcu liczba strzelonych bramek;

2. Czas gry to dwie połowy, czas trwania zależny jest od liczby zgłoszonych drużyn;

5. Podczas meczu na boisku przebywa 8 zawodników jednej drużyny + bramkarz;

6. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe);

7. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą;

8. Podczas meczu jest jeden sędzia;

9. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3, min.)

10. Niesportowe zachowanie zawodników będzie karane;

11. Wszelkie faule będą karane;

12. Dotknięcie ręką piłki przez zawodnika na placu  gry będzie odgwizdane;

13. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.;

14.  Wszystkich  uczestników  turnieju  (zawodników,  opiekunów,  kibiców)

obowiązuje zachowanie fair play.

Nagrody:

1. Wszyscy uczestnicy turnieju eliminacyjnych otrzymają pamiątkowe gadżety;

2. Podczas turnieju finałowego nagradzane pucharami są miejsca 1-3.

Inne:

Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne

decyzje. 

Termin zgłaszania drużyn do turnieju 31 maja 2022r.


