REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKARSKIEGO – „RYBEK-2018”
w dniu 19 sierpnia 2018 r.
§1
1.
2.
3.

Turniej organizowany jest w ramach akcji „Lato w Mieście”.
Miejsce rozgrywania zawodów- Obiekt MOSiR Rybnik(za kąpieliskiem Ruda)
- w dniu 19.08.2018 r. godz. 10.00.
Organizatorzy Turnieju:
- Rada Dzielnicy Śródmieście
- MOSiR Rybnik
- Śląski ZPN Podokręg Rybnik
- RKP „ROW” Rybnik
§2

1.
2.
3.

4.

5.

Zawody rozgrywa się na podstawie Przepisów Gry w Piłkę Nożną, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.
W turnieju uczestniczą zawodnicy zgłoszeni w dniu zawodów do godz. 9:15.
Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udzielają:
Agnieszka Podleśny - tel. kom. 660 566 751
Franciszek Wrana
- tel. kom. 608 521 930
Turniej jest imprezą rekreacyjną i ma charakter otwarty, w którym uczestniczyć mogą
drużyny reprezentujące:
- Rady Dzielnic Rybnika
- zespoły szkolne
- zespoły klubowe
- drużyny osiedlowe
- drużyny kolonijne
- drużyny podwórkowe i inne
Turniej dzieli się na 3 kategorie wiekowe – drużyny 7 osobowe:
Grupa I
- rocznik 2006 i młodsi
Grupa II
- rocznik 2004 i młodsi
Grupa III
- otwarta – zawodnicy starsi
§3

1.
2.

3.
4.
5.

Zespoły składają się maksymalnie z 10 zawodników.
Czas gry wynosi:
a). w grupie I
- 10 min
b). w grupie II
- 10 min
c). w grupie III
- 15 min
* czas gry może ulec zmianie – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
* w przypadku remisu wykonywane będą 3 rzuty karne na ogólnie przyjętych
zasadach.
Liczba zawodników w meczu – 7+ 3 rezerwowych
Obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian.
Zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim.

§4
Mecze rozgrywane będą piłkami numer 4 i 5.
§5
Niezależnie od kar przewidzianych w przepisach gry w piłkę nożną, sędzia zawodów
w
celach
wychowawczych
może
okresowo
wykluczyć
zawodnika
z gry na 2 lub 3 minuty.
§6
1.

O kolejności miejsc decyduje:
a). ilość zdobytych punktów
b). wynik bezpośredniego meczu
c). różnica bramek ze wszystkich spotkań
d). większa liczba strzelonych bramek
e). wynik rzutów karnych
§7

1.
Zawody prowadzić będą sędziowie Kolegium Sędziów Śląskiego ZPN
Rybnik.
§8
1.

2.

Podokręg

Drużyny, które uplasują się na miejscach I- III w grupach nagrodzone zostaną
dyplomami i pucharami
- Dyrektora MOSiR Rybnik
- Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy
Ponadto wszystkie zespoły uhonorowane zostaną dyplomami.
Organizatorzy przewidują też nagrody rzeczowe.
Fundatorzy nagród:
- Urząd Miasta
- Firma MINKUS
- Wojciech Piecha – senator – radny Rady Dzielnicy
- Andrzej Sarzyński – radny Rady Dzielnicy
- organizatorzy
§9

1.
2.
3.

Drużyny grupy I i II winny posiadać opiekuna – osoba dorosła.
Drużyny ubezpieczają się od NW w własnym zakresie.
We wszystkich sprawach dotyczących Turnieju, a nie objętych postanowieniami
niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Jury w składzie:
- Franciszek Wrana
- Marcin Koczy
- Paweł Kaszyca
- Stanisław Jaszczuk

1.

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
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