„TURNIEJ 4 BOISK”
 Cel turnieju:
Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez rywalizację sportową
Turniej ma charakter integrujący środowisko sportowe Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
 Organizator:
- ULKS „Ryś” Kampinos
Partnerzy:
- Powiat Warszawski Zachodni
- Gmina Kampinos
- Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”
 Terminy: Każdy turniej startuje o godzinie 18:30
- 9 września (piątek) Orlik Kampinos ul. Szkolna 5
- 16 września (piątek) Orlik w Błoniu ul. Okrzei 3
- 23 października (piątek) GOSiR Stare Babice ul. Zachodnia 2
- 30 października (piątek) Orlik w Bieniewicach ul. Błońska 62
 Zgłoszenia:
- pobierz formularz zgłoszeniowy na www.pwz.pl i prześlij go na adres
rkarpinski@pwz.pl zgłoszenia do 7 września (środa).
- jeśli w dniu rozgrywania turnieju nie masz ukończonych
18 lat a masz ukończone minimum 16 lat pobierz zgodę do podpisu przez
rodzica/prawnego opiekuna i dostarcz je przed zawodami do organizatora
turnieju (zawodnicy nieletni bez zgody rodzica nie zostaną dopuszczeni do
udziału w turnieju)
- we wszystkich 4 turniejach mogą brać udział tylko i wyłącznie zgłoszeni
zawodnicy przed pierwszym turniejem
- organizator nie wyraża zgody na reprezentowanie jednego zawodnika barw
więcej niż jednej drużyny od karą wykluczenia z udziału w turniejach całego
zespołu
- organizator w każdej chwili może zażądać od zawodnika okazania aktualnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jego braku może skutkować to
tym iż zawodnik zostanie wykluczony ze wszystkich odsłon turnieju
- organizator nie dopuszcza możliwości „dobierania” zawodników w trakcie
trwania całego turnieju 4 boisk przypadki takie skutkować będą wykluczeniem
całej drużyny z rozgrywek

 Nagrody:
- Puchary, medale oraz: miejsca I-III
- Statuetki – najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz

Regulamin szczegółowy:





W turnieju uczestniczy 12 zespołów podzielonych na grupę A, B, C, D
Pierwsza para półfinałowe tworzyć będą zwycięzcy A- B
Drugą parę półfinałową tworzyć będą zwycięzcy C-D
Zwycięzcy półfinałów zagrają o miejsca I, II przegrani zaś o miejsca III, IV.

 Bramkarz może rzucić piłkę na połowę przeciwnika z rzutu od bramki lub wrzutu z
gry, jednak nie można w ten sposób zdobyć bramki bezpośrednio
 zespół na boisku składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz, w drużynie
max 12 zawodników
 wszystkie turnieje rozgrywane są na sztucznej trawie








czas gry: 12 min ciągiem, bramki 2mx5m, rzut karny z 9 metrów,
rzuty wolne (pośrednie, bezpośrednie), rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny
5 metrów od piłki
kolejność gier podawana będzie przez organizatora po losowaniu
gra bez spalonego
zmiany hokejowe (zawodnik musi opuścić plac gry we właściwej strefie zmian),
„wrzut” z autu piłka wprowadzamy nogą stojącą na linii autowej
za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju organizator nie
odpowiada

 za rozmyślne zagranie piłki ręką, która zdążała do bramki zawodnik zostaje ukarany
czerwoną kartką
 zabrania się "wchodzenia" od tyłu na nogi zawodnika będącego w posiadaniu piłki
 zabrania się gry wślizgiem w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem









organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju
organizator nie ubezpiecza uczestników.
na obiektach sportowych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
obowiązuje zakaz palenia papierosów
w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
obowiązują jednolite stroje (koszulki)
O kolejności miejsc w grupie decyduje ilość zdobytych punktów. Przyznajemy tzw.
”małe punkty”: za zwycięstwo w grupie 3pkt. za remis 1 pkt. za przegraną 0pkt.
Każdorazowo po zakończonym turnieju przyznawać będziemy tzw. „duże punkty” za zajęcie
miejsc w klasyfikacji końcowej całego „Turnieju 4 boisk”
I – miejsca 10 pkt.
II – miejsca 9 pkt.
III – miejsca 8 pkt.
IV – miejsca 7pkt.
Drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach otrzymują po 4pkt.





Drużyny które zajęły trzecie miejsca w grupach otrzymują po 2pkt.
Przy równej ilości punktów uzyskanych przez dwie drużyny w meczach grupowych o zajętym
miejscu decydują:
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach turnieju
- większa liczba zdobytych bramek
- mniejsza liczba straconych bramek
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwa zespoły sporządza się
dodatkową tabelkę wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.
Obowiązują kary minutowe, żółte i czerwone kartki – za faule i niesportowe zachowanie.
Organizator nie zapewnia szatni
Organizator może w dowolnej chwili przerwać turniej bez podania przyczyny



Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.




Przewidywane zakończenia każdego turnieju około godziny 22:00
Turniej przeprowadzany dnia 15 września w Ożarowie Maz musi się skończyć o godzinie
21:30
Przesłanie zgłoszenia drużyny oznacza akceptację regulaminu przez kapitana i pozostałych
członków drużyny.







Komitet organizacyjny: Turniej 4 Boisk

