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JESIEŃ 2018
ROCZNIK 2012 I MŁODSI
Wydział Gier ustanowił ramowy harmonogram turniejów /podany w kom. 25/.
Każdy organizator turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Gier
i zespoły uczestniczące w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania
turnieju najpóźniej na 10 dni przed terminem.
1. W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy urodzeni w 2012 i 2013 oraz zawodnicy
urodzeni po 31 grudnia 2013 posiadający zgodę rodziców i zaś. lekarskie.
2. Zawodnicy muszą posiadać ważne badanie lekarskie. Badanie lekarskie ważne jest
nie dłużej iż sześć miesięcy /może być lista zbiorowa/.
3. Uprawnienia do gry należy dokonać w WG i D Podokręgu Bielsko-Biała.
4. Czas: gry turnieje przy 3-4 meczach dziennie – max 2x10 minut lub 1x15 minut.
5. Drużyny grają w 4 osobowych składach (4 bez bramkarzy).
6. Obowiązują zmiany powrotne.
7. Każda drużyna może wpisać do protokołu maksymalnie 18 zawodników.
8. Czas gry /mecz towarzyski/: 4 x 10 minut.
9. Zalecane wymiary boiska:26-30 x 20-22 m/od pola karnego do koła środk. orlik/
10. Piłki do gry nr 3 - ewentualnie piłka siatkowa.
11. Wymiary bramek wynoszą 3 m x 1 m.
12. Rzut karny: z połowy boiska do pustej bramki.
13. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rozpoczęcia i wznowienia gry.
14. Bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego można zdobyć tylko z połowy przeciwnika.
15. Odległość muru – 5 m, przy wznowieniu z autu – 3 m.
16. Piłkę z autu wprowadzamy nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
17. Wznowienie gry przez bramkarza nogą – zagranie na własnej połowie.
18. Nie obowiązuje pozycja spalona.

19. Obowiązuje obuwie miękkie – lanki, obowiązkowe ochraniacze na nogi.
20. Wszelkie oznaczenia na polu gry – dopuszczalne stożki.
21. Kary: 2 minuty, do końca gry (za ukaranego zawodnika wchodzi inny zawodnik).
22. Sędziowanie meczu zapewnia gospodarz – dopuszczalni trenerzy, działacze itp.
23. Drużyny muszą mieć przynajmniej po 2 opiekunów.
24. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych.
25. Proponowany termin rozgrywania turniejów to dzień wolny od pracy i szkoły.
26. Gospodarz zobowiązany jest do podania wyniku ze spotkań e-mailem lub
telefonicznie. Protokoły spotkań zawierające wypadki lub zaistniałe incydenty
należy niezwłocznie przekazać do WG i D podokręgu Bielsko-Biała.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszystkich spraw
nie ujętych w regulaminie, a wynikających z prowadzonych rozgrywek,
przysługuje Wydziałowi Gier i Dyscypliny Podokręgu Bielsko-Biała.
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