Regulamin turnieju piłkarskiego
podczas Straduńskiego Festynu Sportowo – Rodzinnego 12-14 lipca 2013
Uczestnictwo:
- Prawo startu mają drużyny składające się z maksymalnie 10 zgłoszonych
zawodników.
- Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa
przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.
Przepisy gry:
- W meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz
- Gra może być rozpoczęta w sytuacji gdy drużyna liczy 4 zawodników
Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą powrócić do
gry) w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 4 zawodników, zawody należy
zakończyć.
- Czas gry : 2 x 10 minut
- Zmiany zawodników lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu ).
Punktacja:
- Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty ,remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów
- O zajętych miejscach decydują kolejno : większa ilość zdobytych punktów, stosunek
bramek/strzelone do straconych, większa liczba zdobytych bramek.
Postanowienia ogólne:
- Organizator zapewnia podstawową pomoc przy urazach powstałych w czasie gry,
natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób
chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w
czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC i
zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.
- Zawodnik grający w okularach łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną
odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który
spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawną
spada na w/w osoby.
- Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej
badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
Przestrzeganie przepisów „Fair Play”:
- Należy pamiętać, że turniej odbywa się w duchu „fair play” i wszelkie nie sportowe
zachowania będą surowo karane przez arbitra prowadzącego spotkanie lub przez
organizatorów.
- Obowiązuje zakaz gry „ślizgami” – będzie to traktowane jako niebezpieczna gra i
karane przez arbitra prowadzącego spotkanie.
- Przejawy agresji na boisku i używanie wulgaryzmów w stosunku do rywali, sędziego
bądź kibiców grożą karą dyskwalifikacji z danego spotkania lub nawet z całego
turnieju. Decyzję ma prawo podjąć indywidualnie arbiter prowadzący spotkanie lub
wspólnie z organizatorem turnieju.
----------------------------------------------------------------------------------Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej
interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację
ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił). Do
interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

