REGULAMIN CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w ramach 10. Finału
akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”, Kraków, 25 marca 2018 r.
I. INFORMACJE TECHNICZNE
1. Organizatorem rozgrywek jest Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”.
2. Rozgrywki odbywają się na obiektach Fame Sport ul. Dekerta 21 i rozpoczynają się o godzinie 10.00. Zawodnicy powinni dotrzeć na obiekt rozgrywek na godzinę 9.00.
3. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). W jednej drużynie może być wpisanych 12 zawodników.
4. Czas gry jednego meczu wynosi:
• 20 minut, w fazie grupowej,
• 12 minut, w półfinałach,
• 10 minut, w finale.
5. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu sportowym.
6. Udział w turnieju jest płatny. Każda z drużyn proszona jest o dokonanie wpłaty (wpisowego), jako darowizny w wysokości minimum 800 zł na konto Organizatora w
terminie do 9 marca 2018 r. Konto bankowe (Bank Pekao SA): 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556, Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
(z dopiskiem: Turniej Prawnicy Dzieciom 2018 - nazwa drużyny).
7. Logistycznym organizatorem turnieju jest firma Biznes Liga Marcin Kluska.

II. ORGANIZACJA TURNIEJU
1. Mecze odbywają się wg. schematu określonego w części V niniejszego regulaminu.
2. Za zwycięstwo w fazie grupowej drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która wygra walkowerem, otrzymuje 3 pkt i 3:0 w bramkach.
3. O kolejności w tabeli decyduje:
• po pierwsze, większa ilość zdobytych punktów,
• po drugie, wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami – w przypadku 3 lub więcej takich drużyn tworzymy małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi drużynami,
• po trzecie, lepsza różnica bramek,
• po czwarte, większa ilość zdobytych bramek,
• po piąte, losowanie.

III. PRZEPISY GRY
W czasie turnieju obowiązują przepisy gry w futsal FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami:
• Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować, jako niesportowe zachowanie i
ukarać zawodnika wchodzącego karą jednominutową.
• Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 5 metrów od piłki.
• Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boiska, mur ustawiamy w odległości 5 metrów od piłki.
• Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma.
• W trakcie turnieju występuje zakaz gry wślizgiem, z wyjątkiem wślizgów bezkontaktowych i bezkontaktowych blokujących.
• Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: dwuminutowe – żółta kartka i czerwona kartka (5 minut w osłabieniu). Zawodnik wykluczony z gry przez karę
czasową może powrócić na boisko po minięciu kary czasowej lub po straconej bramce. Zawodnik wykluczony z gry – czerwona kartka – nie może powrócić już do
gry w tym spotkaniu. Po minięciu kary czasowej lub straconej bramce może wejść na boisko inny zawodnik z tej drużyny. W przypadku, gdy obie drużyny mają na
karze po dwóch zawodników i pada bramka, obie drużyny mogą uzupełnić skład po jednym zawodniku.
• W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.) sędzia natychmiast zakończy zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany, jako walkower
przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

W trakcie zawodów obecny będzie ratownik medyczny, który zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów. W przypadku poważniejszej
kontuzji, urazu czy pogorszenia stanu zdrowia zostanie wezwana karetka Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych lub osób, dla których nie zaleca się uprawiania piłki nożnej. Organizator zaleca, aby
wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli odpowiednie badania lekarskie.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju uczestniczą w nim z własnej woli i zwalniają organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne
urazy, kontuzje czy uszczerbek na zdrowiu powstałe w trakcie turnieju.
Drużyny i zawodnicy mogą skorzystać z polisy ubezpieczeniowej PZU Sport, którą Organizator wykupił dla wszystkich drużyn. Organizator zaleca jednak, aby
poszczególne drużyny biorące udział w turnieju wykupiły dodatkowe ubezpieczenie w tym zakresie dla swoich zawodników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na
drużynę lub zawodnika karę:
- Walkower dla drużyny przeciwnej
- Usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju bez możliwości wycofania wpisowego.
Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
Organizator, sponsorzy i partnerzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w turnieju dla celów marketingowych oraz
przetwarzania danych osobowych graczy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

V. SCHEMAT ROZGRYWEK
FAZA GRUPOWA rozgrywana
równocześnie na
dwóch boiskach
BOISKO
2x10 minut
A
10:00-10:20
5 minut przerwa
A
10:25-10:45
5 minut przerwa
A
10:50-11:10
5 minut przerwa
A
11:15-11:35
5 minut przerwa
A
11:40-12:00
5 minut przerwa
A
12:05-12:25
5 minut przerwa
A
12:30-12:50
5 minut przerwa
A
12:55-13:15
5 minut przerwa
A
13:20-13:40
5 minut przerwa
A
13:45-14:05

A1-A2
A3-A4
A1-A5
A2-A3
A4-A5
A1-A3
A2-A4
A3-A5
A1-A4
A2-A5

BOISKO 2x10 minut
B
10:00-10:20
5 minut przerwa
B
10:25-10:45
5 minut przerwa
B
10:50-11:10
5 minut przerwa
B
11:15-11:35
5 minut przerwa
B
11:40-12:00
5 minut przerwa
B
12:05-12:25
5 minut przerwa
B
12:30-12:50
5 minut przerwa
B
12:55-13:15
5 minut przerwa
B
13:20-13:40
5 minut przerwa
B
13:45-14:05

B1-B2
B3-B4
B1-B5
B2-B3
B4-B5
B1-B3
B2-B4
B3-B5
B1-B4
B2-B5

FAZA PUCHAROWA
BOISKO I PÓŁFINAŁ
12 minut
A
14:20
I miejsce A vs. II miejsce B
BOISKO II PÓŁFINAŁ
B
14:20

12 minut
I miejsce B vs. II miejsce A

BOISKO MECZ O 3. MIEJSCE
B
14:45

10 minut

BOISKO FINAŁ
A
14:45

10 minut

ZAKOŃCZENIE

15:00

