
REGULAMIN ROZGRYWEK
GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY STRAWCZYN 

Organizator 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16.

Cel zawodów
• Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
• Podnoszenie umiejętności piłkarskich.
• Popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia.

Termin i miejsce
Sala gimnastyczna Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie,
25 i 26 stycznia 2020 r., godz. 10:00.

Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny z terenu gminy Strawczyn oraz gmin ościennych.
 
Termin zgłaszania drużyn
Do 23 stycznia 2020 r. w kasie pływalni OLIMPIC w Strawczynku osobiście lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 41 333 57 99 oraz u Organizatora – Bogdana Woźniaka (tel. 691 343 409).
Losowanie drużyn odbędzie 24 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku, pod trybunami, w szatni gospodarzy.

System rozgrywek
• Rozgrywki prowadzone będą systemem zależnym od ilości zgłoszonych drużyn.
• Drużyna liczy 7 zawodników.
• Bezpośrednio w meczu uczestniczy 4. zawodników + bramkarz.
• Czas gry: 2 x 5 min. z minutową przerwą.
• Za niesportowe zachowanie się zawodnika sędzia ma prawo wykluczyć go z gry

na 2 lub 5min.
• Rzut karny wykonywany jest z odległości 6. metrów.
• Odległość zawodników w czasie rzutu wolnego i rożnego musi wynosić minimum 3 metry.
• Gramy bez autów, piłka odbita od ściany jest nadal w grze.
• Rzut rożny wykonujemy gdy piłka odbije się od ściany na linii której znajduje się bramka.

 
Punktacja

• Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. W przypadku porażki 
drużyna nie otrzymuje punktów.

• O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.
• W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwie drużyny o kolejności zajętego 

miejsca decyduje:
◦ wynik bezpośredniego spotkania,
◦ różnica strzelonych i straconych bramek w bezpośrednim spotkaniu,
◦ różnica strzelonych i straconych bramek w całym turnieju,
◦ większa liczba zdobytych bramek w całym meczu.

Nagrody
Dyplomy i puchary.

Uwagi
Organizator nie zapewnia transportu.


