REGULAMIN
II Wakacyjnego Turnieju „Dzikich Drużyn”
z okazji Sportowych Wakacji w Mieście
Turniej pod patronatem Prezydenta Miasta
Ostrołęki Łukasz Kulika oraz Przewodniczącego
Rady Miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego
Turniej dla dzieci z roczników 2010, 2011, 2012,
2013 i młodszych.
ORGANIZATOR

Miasto Ostrołęka
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych
i InfrastrukturyTechnicznej w Ostrołęce.

DATA I MIEJSCE:
• 06.07.2021 r. – rocznik 2011;
• 07.07.2020 r. – rocznik 2012 i 2013 i młodsi;
• 08.07.2020 r. – rocznik 2010.
Pierwszy mecz każdego dnia o godzinie 10:00,
rozgrywki dla wszystkich roczników na głównej płycie stadionu
przy ul. Partyzantów 3 (os. Wojciechowice).

ZASADY
1. Turniej jest bezpłatny.
2.

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci z danego rocznika lub
maksymalnie 2 lata młodsi, dziewczynki w każdej kategorii mogą grać w
wieku maksymalnie o 1 rok starsze.

3. Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
5.

Organizator umożliwia uczestnictwo w zawodach jednak opiekę nad
zawodnikami podczas turnieju sprawują opiekunowie drużyn wpisani
w karcie zgłoszeniowej (karta dostępna
elektronicznej

w

załączniku w

wersji

lub u organizatora w wersji papierowej, również w dniu

turnieju).
6. Opiekunowie wypełniają kartę zgłoszeniową drużyny i przynoszą do
organizatoranajpóźniej w dniu turnieju do godziny 9:30.
7. Organizator zapewnia:
• opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
• sędziów;
• wodę dla uczestników;
• dyplomy dla każdej z drużyn;
• medale i nagrody dla najlepszych drużyn.
8.

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator –
MZOSTiIT w Ostrołęce.

9. Zawodnicy i opiekunowie drużyn zobowiązują się do przestrzegania
regulaminów obiektu sportowego MZOSTiIT przy ul. Partyzantów 3.
10. Drużyny mogą zgłaszać trenerzy/opiekunowie do dnia 05.07.2021r.
PRZEPISY GRY
1. Gra odbywa się na 2 boiskach o wymiarach:

• 44 m x 28 m dla roczników 2013 i 2012;
• 56 m x 30 m dla roczników 2011, 2010.
Czas gry jednego spotkania: 15-20 minut bez przerwy w zależności od

2.

ilościzgłoszonych drużyn. Przerwa pomiędzy meczami 2 minuty.
System rozgrywek – mecze fazy grupowej + mecze fazy pucharowej i o

3.

miejsca lub każdy z każdym w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
4. Bramki o wymiarach:
• 3 x 1,55m dla roczników 2013 i młodszych oraz 2012.
• 5 x 2m dla roczników 2011 i 2010;
5. Turnieje rozgrywane są piłką o rozmiarze 4.
6. Na boisku podczas rozgrywanych spotkań przebywa:
• 5 zawodników (4 w polu + 1 bramkarz) dla roczników 2013 i 2012
• 7 zawodników (6 w polu + 1 bramkarz) dla roczników 2011, 2010.
7.

Drużyny liczą maksymalnie:
• 10 zawodników w rozgrywkach dla roczników 2013 i 2012;
• 12 zawodników w rozgrywkach dla roczników 2011, 2010.

8.

Zmiany systemem hokejowym, zawodnik wchodzący może wejść na
boisko dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego tylko
i wyłącznie w sektorze przy ławce rezerwowych swojej drużyny.

9.

Bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą gdy piłka wyjdzie poza linię
bramkową boiska (w momencie gdy piłka opuści pole karne, grę uznajemy
za wznowioną).

10.

Bramkarz wprowadza piłkę do gry w obrębie własnej połowy. W
przypadku nie stosowania się do tego przepisu rzut z autu na wysokości
środka boiska dla przeciwnika.

11. Tylko 2 zawodników drużyny przeciwnej może przebywać na połowie
bramkarza wykonującego wznowienie z autu bramkowego (tzw. „piątki”) po
wznowieniu zasada przestaje obowiązywać.

12. Przy rzutach wolnych zawodnicy drużyny przeciwnej ustawieni w
odległości min. 5m od piłki. Przy autach zawodnicy drużyny przeciwnej
ustawieni
w odległości min. 3m od piłki.
13. Auty wykonywane są nogą – wszystkie wprowadzeniem piłki w drugim
kontakcie po wprowadzeniu wykonujący aut może zdobyć bramkę (zgodnie
z przepisami PZPN)
14. Nie ma gry na „spalone”.
15. Za zbyt ostrą grę, bądź niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani
wykluczeniem z gry na 1, 2 minuty, za wybitnie niesportowe zachowanie
i brutalną grę zawodnicy będą karani wykluczeniem z całego meczu –
czerwona kartka. Osłabiona drużyna po czerwonej kartce w przypadku utraty
bramki może uzupełnić swój zespół innym zawodnikiem.
16. W pozostałych wypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.
Kontakt i zgłoszenia: 514 129 847, 505 027 029 – Piotr Karczewski
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