„Piątki na Rynku Sport CK”
REGULAMIN GRY
1) BOISKO
a) sztuczna nawierzchnia o wymiarach: ok. 30m x 20m (pole gry 30m x 20m);
b) bramki o wymiarach 3,5m x 1,5m;
c) pole bramkowe 12m x 5m.
2) UCZESTNICY, SYSTEM GRY
a) prawo gry w turnieju, w poszczególnych kategoriach, mają drużyny, które do 31 maja
2021 r.:


prześlą na adres e-mail sport.ck@wp.pl prawidłowo wypełnione zgłoszenia
oraz,



wniosą opłatę startową w kwocie 200 zł na konto Stowarzyszenia Sport CK
pod numerem 57 1750 0012 0000 0000 4105 2678 – o przyjęciu w poczet
uczestników turnieju decyduje kolejność wpłat;

b) w kategoriach 2007-2013 zakładamy, iż rozgrywki toczyć się będą w 4 grupach po 4
zespoły systemem każdy z każdym, do półfinałów awansują zespoły z pierwszych
miejsc.
Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt
W przypadku takiej samej liczby punktów o awansie decyduje mecz bezpośredni,
mała tabela, różnica bramek, ilość strzelonych bramek, rzuty karne.
Przegrani z półfinałów walczą o 3 miejsce, zwycięzcy w finale.
c) w kategoriach dorosłych system będzie dostosowany do liczby zgłoszonych drużyn.
Organizator może zmienić system rozgrywek, jeżeli ilość drużyn będzie inna niż zakładano!

3) CZAS GRY
a) 2 x 6 minut (bez zatrzymywania czasu);
b) gra jest ciągła (boisko okalają bandy, piłkochwyty), nie ma autów oraz rzutów
rożnych;
c) spóźnienie drużyny większe niż 5 minut bez podania konkretnej przyczyny
traktowane jest jako walkower;
d) przerwa między połowami 1 minuta;
e) organizator może odwołać mecz z przyczyn niezależnych.
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4) LICZBA ZAWODNIKÓW
a) lista zgłoszeń może zawierać maksymalnie 10 graczy;
b) w rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Nie
dopuszcza się wymiany, wypożyczania zawodników pomiędzy ekipami. Zawodnicy
muszą posiadać ważny dokument potwierdzający wiek oraz ważne badania lekarskie;
c) w grze uczestniczy 4 zawodników w polu + bramkarz;
d) w przypadku gdy w trakcie meczu, w jednej drużynie pozostanie 3 lub mniej graczy,
sędzia kończy mecz i weryfikuje spotkanie jako walkower (kontuzje, brak zawodników
rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie żółtych i czerwonych kartek). Walkower
3:0 – chyba że w momencie przerwania wynik jest korzystniejszy dla zwycięskiej
drużyny to zostaje utrzymany;
e) drużyny dziewczęce mogą występować w kategorii wiekowej jeden rok młodszej;
f) mogą występować drużyny mieszane (chłopcy + dziewczęta).

5) UBIÓR ZAWODNIKÓW
a) Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni
występować

w

jednolitych

koszulkach

(narzutki)

oznaczonych

numerami,

przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników;
b) Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jest jedyną osobą na
boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią
prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze;
c) Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe, turfy. Zawodnicy muszą dostosować
obuwie do regulaminu obiektu.
6) ZMIANY
a) ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne;
b) gracze rezerwowi znajdują się za boczną bandą;
c) przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego
zmiennik.

7) ZDOBYCIE BRAMKI
a) bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka można strzałem na bramkę zdobyć gola;
8) KARY (upomnienia/wykluczenia)
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a) zawodnicy karani będą karami czasowymi;
b) gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 1 min. Po upływie
czasu kary lub straconej bramce zawodnik może kontynuować grę;
c) otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane
będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac
gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku.
Drużyna natomiast karana jest 1 min. karą czasową. Po zakończeniu kary czasowej,
na boisku może się pojawić inny zawodnik;
d) gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a drużyna
przez 2 min. gra w osłabieniu. Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik.
e) decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką, podejmuje
organizator, po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzenia przez sędziego
f) w sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego
odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z
boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Zespół karany
jest karą 2 minut;
g) żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w
stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz,
który w danym momencie nie znajduje się na boisku, a drużyna karana jest karą
czasową: żółta – 1 min., czerwona - 2 min.;
h) sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku.
9) GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE
a) za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play,
przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika
nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko zawodników / kibiców),
sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz;
b) obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem jeżeli w zasięgu wślizgu znajduje się
zawodnik drużyny przeciwnej;
c) każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest
za niego rzut wolny bezpośredni.
d) gra wślizgiem jest dozwolona dla bramkarza we własnym polu karnym.
10) RZUTY WOLNE
a) w zależności od przewinienia - mogą być pośrednie lub bezpośrednie;
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b) mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego
ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 3 metrów. Jest
on wtedy wykonywany - wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody (gra
bez gwizdka karana będzie żółtą kartką i 1 min., jeśli sędzia uzna to przewinienie za
niesportowe zachowanie.
11) SĘDZIA
a) decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne;
b) sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat wydarzeń mających
miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje
rozstrzygające decyzje;
c) po zakończeniu meczu sędzia zobowiązany jest do wypełnienia protokołu;
12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) nie obowiązuje zasada spalonego;
b) organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie
trwania rozgrywek;
c) wymaga się od zawodników biorących udział w rozgrywkach okazania dokumentu
tożsamości na żądanie sędziego lub organizatorów;
d) wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać
organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania, w przerwie meczowej lub po
zakończeniu spotkania. Organizator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia dowodów
tożsamości, listy zgłoszeń. Zgłoszenie zastrzeżenia dopuszczalne jest najpóźniej do 5
minut po zakończeniu spotkania;
e) zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie drużyn, zastrzeżenia zgłaszane przez
osoby "trzecie" nie będą rozpatrywane;
f) w przypadku gdy zgłoszone zastrzeżenie okaże się faktem, organizator ma prawo
ukarać drużynę walkowerem z jednoczesnym skreśleniem danej osoby z listy
rozgrywek. Jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę na nie przyznanie walkowera wynik
pozostaje bez zmian;
g) pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną;
h) nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od
ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie;
i) wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem i przepisami należą do
interpretacji przez organizatora;
j) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po wcześniejszym
powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.
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UWAGA
Integralną częścią Regulaminu jest terminarz rozgrywek.
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