ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Kategoria CHŁOPCÓW
Organizator:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Cel Zawodów:
Popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i rywalizacje sportową,
upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży.
1.

Termin i miejsce zawodów:

Czarny Dunajec – Hala Sportowa, 11.04.2018r. (środa) godz. 9.00
2.

Termin i miejsce zgłoszeń: Do zawodów sportowych drużyny/zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach,
podpisanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego na adres email:
ckip@ckip.org lub telefoniczne z podaniem nazwy szkoły i liczby zawodników oraz obowiązkowo
zgłoszenie pisemne najpóźniej do dnia 9.04.2018 (poniedziałek) do godz. 13.00

3.

Adres korespondencji: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego
2A , tel./fax. 18 26 571-79

Uczestnictwo:

W grze uczestniczy 5 zawodników (4+1), zespół liczy 10 zawodników z jednej szkoły

urodzeni w latach: 2003, 2004, 2005.
(Z turnieju zostaje wyłączony rocznik 2002. Dopuszcza się w zawodach IMS udział dzieci z 2005 rocznika.
Turniej będzie kwalifikacją do zawodów Ośrodka Nowy Targ w roku szkolnym 2018/2019)
W przypadku jeśli zgłoszonych szkół (drużyn) będzie mniej niż cztery
ZAWODY ZOSTANĄ ODWOŁANE!
Przepisy gry:
- System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn .
- Czas gry: 2 x 10min. z 3 min. przerwą.
- Zmiany zawodników – „lotne” w strefie zmian.
- Gra bez „spalonego”.
- Zakaz gry „barkiem” i wybijania piłki „wślizgiem”.
- Zakaz wprowadzania piłki do gry przez bramkarza poza linię środkową boiska.
- Aut wybijany nogą.
- Gradacja kar: wykluczenie 1 min. lub 2 min., czerwona kartka.
- Czasowe wykluczenie z gry następuje po przewinieniach:
* gwałtowny atak przeciwnika barkiem,
* rozmyślne zagranie piłki ręką,
* popychanie przeciwnika rękoma powodujące jego upadek,
* zatrzymywanie przeciwnika ręką,
* powtórne nieprawidłowe wykonanie wznowienia gry,
* krytykowanie orzeczeń sędziów,
* symulowanie w sposób umyślny kontuzji lub faulu,
* celowe opóźnianie wznowienie gry,
* zachowanie nie sportowe w stosunku do przeciwników, współpartnerów, kibiców lub
opiekunów,
* atak przeciwnika od tyłu i spowodowanie jego upadku,
* wejście lub powrót na pole gry bez zgody sędziego,
* rozmyślne opuszczenie pola gry bez zgody sędziego.

- Pozostałe przepisy zgodnie z ogólnymi przepisami halowej piłki nożnej.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane-0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:

- większa liczba zdobytych punktów.
- jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach między zainteresowanymi zespołami,
- korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych w spotkaniach tych zespołów,
- lepsza różnica bramek w całym turnieju,
- jeżeli powyższe punkty nie rozstrzygają, należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami (po 5,
następne do pierwszego rozstrzygnięcia).
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę 5 min.,
w której obowiązuje zasada „złotej bramki”. W dalszej kolejności rzuty karne (x 5) z odległości 7m, następne karne do
pierwszego rozstrzygnięcia.
Nagrody:
Za zajęcie miejsc od I – III drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary a do 6 miejsca pamiątkowe dyplomy.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.
Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd.
Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych
zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.
Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy (obuwie halowe)
Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na
bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych
Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny
Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania
danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin,
nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
Koordynator sportu w gminie

Mgr Marek Szuba

