HALOWY TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA
MOSiR LUBARTÓW
ROCZNIK 2010

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów
ZASADY UCZESTNICTWA
• W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi z aktualną
kartą zdrowia oraz ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Obowiązek dopilnowania w/w
spraw spoczywa na opiekunach poszczególnych drużyn.
• Wpisowe – 300,00 zł
•
•
•
•
•
•

SKRÓCONY REGULAMIN TURNIEJU
czas gry – 10 minut bez zmiany stron.
zespół składa się maksymalnie z 10 zawodników.
liczba zawodników na boisku: 4 + 1.
pole gry 40 x 20 m; bramki 3 x 2 m.
obowiązuje obuwie sportowe halowe.
system rozgrywek – każdy z każdym.

PRZEPISY GRY
• Bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie (ręką lub nogą) w obręb całego boiska.
• Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników własnej drużyny.
• Z autu bocznego zawodnicy wprowadzają piłkę do gry dowolnie nogą (bezpośrednio z
rzutu z autu bramka nie może być uznana za zdobytą).
• Przy rzutach wolnych mur ustawiany jest w odległości 3 metrów od piłki.
• Liczba zmian w czasie gry jest nieograniczona (zmiany hokejowe tylko w strefie ławki
rezerwowych po wcześniejszym zejściu zawodnika z pola gry).
• Za nie sportowe zachowanie sędzia może stosować kary wychowawcze 1- 2 minutowe
lub wykluczenia do końca meczu. Po stracie bramki przez drużynę, której zawodnik
odbywa karę, może on ponownie wejść na plac gry, z wyjątkiem wykluczonego do końca
spotkania.
• Rzut karny wykonuje się z odległości 6 metrów.
• Bramki nie można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka boiska.
• Przepis o spalonym nie obowiązuje.
• Gra wślizgiem jest dozwolona, jednak z uwagi na podłoże hali niewskazana.
• Zatrzymanie zegara czasowego następuje na wyraźne wskazanie i leży w gestii
sędziego boiskowego.
• Wszystkie pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
• NIE MA KLASYFIKACJI WYNIKÓW, STRZELCÓW, NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW
!!!
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn.
• dyplomy i medale dla wszystkich zawodników uczestniczących w turnieju.
PRZEPISY KOŃCOWE

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas turnieju jak również za
rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
• Za stwierdzone usterki w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny z nich
korzystające.
• Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

