REGULAMIN
MIĘDZYPARAFIALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
drużyn 6-osobowych dla dzieci i młodzieży
1 czerwca 2019
Cel:

-

Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w atrakcyjnej formie
czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
podnoszenie poziomu umiejętności sportowych amatorskich grup piłkarskich.
integracja ministranckiego środowiska sportowego.

-

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
Klub Sportowy ANIOŁY Garczegorze
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
Sklep "U Irka" Grażyny i Ireneusza Kotłowskich w Nowej Wsi Lęborskiej

-

Orlik przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
1 czerwca 2019 r. (sobota)
8.00 – Msza Święta w tutejszym kościele,
9.30 – rozlokowanie w szatniach, uzupełnienie składów , podanie numerów zawodników, losowanie,
uroczyste otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier.

Organizator:
- Urząd Gminy W Nowej Wsi Lęborskiej

Miejsce i termin:

Uczestnictwo:
-

w turnieju bierze udział (max 10 zawodników w składach)
zgłoszenia drużyn ze składem proszę składać w Urzędzie Gminy do 28 MAJA 2019 r. godz. 15.30
(pokój nr 122) lub drogą elektroniczną na adres: informacja@nwl.pl
w meczu grają bramkarz plus 5 zawodników w polu
obowiązuje posiadanie ubioru sportowego (koszulki jednego koloru)
obuwie płaskie

System rozgrywek:
-

rywalizacja przebiegać będzie w kategorii wiekowej 2001 - 2005 oraz 2006 i młodsi
drużyny grają mecze w grupach każdy z każdym a potem system pucharowy
mecz 8-10 minut (w zależności od liczby drużyn) bez przerwy
wyrzut z autu wykonywany jest z linii bocznej z ziemi
rzut karny z 6 m
podczas wykonywania rzutu (wolnego, rożnego, autu) przeciwnik znajduje się 5 m od piłki
wykonywanie rzutów jak wyżej – 4 s
rzut od bramki – bramkarz wyrzuca piłkę
zmiany zawodników „hokejowe” w strefie zmian
bez fauli akumulowanych
czerwona kartka – kara czasowa 1 min

Klasyfikacja:
a)
b)
c)
d)
e)
Nagrody:
-

zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt
końcową klasyfikację ustala się wg następującego klucza;
duże punkty
przy równej ilości dużych punktów – mecze bezpośrednie między zainteresowanymi drużynami
różnica bramek
więcej strzelonych bramek
mała tabela

za zajęcie I miejsca w każdej kategorii medale
dodatkowo puchar w każdej kategorii dla najlepszej drużyny ministranckiej
za zajęcie I, II i III miejsca - puchar, nagroda rzeczowa i dyplom
dla najlepszych bramkarzy i strzelców - statuetki

Postanowienia końcowe:
-

drużyna biorąca udział w turnieju sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia we własnym zakresie
zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju
wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże
drużyny pozostawiają po sobie porządek w szatniach.

