REGULAMIN
Noworoczny Turniej w Halowej Piłce Nożnej LZS Mężczyzn
pod Patronatem Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Powiatu Zamojskiego
I. Cel:
1. Popularyzacja halowej piłki nożnej wśród amatorskich klubów sportowych, uczelni i szkół ponadgimnazjalnych
oraz zakładów pracy z terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego.
2. Wyłonienie Mistrza Noworocznego Turnieju na 2016 r.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników Turnieju.
II. Organizator: głównym organizatorem turnieju jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy: ZSP
nr 5 w Zamościu, Miasta Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu.
III. Termin i miejsce: turniej odbędzie się w dniu 3 stycznia 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
5 w Zamościu(rolniczak). Początek meczy godzina 9.00.
IV. Uczestnictwo:
a. W turnieju mają prawo startu drużyny piłkarskie z terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego, które potwierdziły swój
udział w rozgrywkach do dnia 29 grudnia 2015 roku.
b. Każda drużyna ma prawo zgłosić 12 pełnoletnich zawodników , którzy muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub
oświadczenia o dobrowolnym udziale w rozgrywkach.
c. Drużyny zgłaszają zawodników na listach zbiorczych, na których musi być podany rok urodzenia każdego zawodnika oraz
zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialna finansowo i dyscyplinarnie.
d. Zgłoszona lista danej drużyny jest ostateczna i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
e. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi posiadać również dokument tożsamości.
V. Zgłoszenia i finanse: Zgłoszenia drużyn poprzez wysłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty startowej w wysokości 100
złotych od drużyny z podaniem nazwy drużyny i instytucji delegującej, należy dokonać do dnia 29 grudnia 2015 r. do godziny
15.00. Konto: PKO SA II o/ Zamość – 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977.
Ilość uczestniczących drużyn ograniczona do 10. Decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. System rozgrywek: System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
1. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
2. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
3. Maksymalna ilość zawodników – 12.
4. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian.
(strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
5. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami niskoodbijającymi się.
6. Za grę w drużynie nieuprawnionego zawodnika drużyna przeciwna otrzymuje walkower w stosunku 3:0.
7. Inne istotne sprawy nie zawarte w powyższym regulaminie regulują przepisy ogólne FUTSALU i Organizator.
VII. Nagrody:
- drużyny za zajęcie miejsc I-IV otrzymają Puchary
- podczas Noworocznego Turnieju w halowej piłce nożnej sezonu 2014/2015 z każdej grupy rozgrywkowej zostaną wybrani
i nagrodzeni pucharami:
1. Król strzelców ligi 2. Najlepszy bramkarz ligi. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują okolicznościowe dyplomy.
VIII. Sprawy różne:
- Za rzeczy zaginione, pozostawione w szatni lub zniszczone podczas rozgrywek Organizator nie ponosi
odpowiedzialności. Zawody są ubezpieczone.
- Zawodników każdej drużyny obowiązuje strój sportowy oraz numer na koszulce.
- Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
- Protesty mogą składać kluby w dniu zawodów na piśmie z opłatą 200 złotych kaucji.
Wejście na halę sportową możliwe tylko dla zgłoszonych zawodników, trenera lub opiekuna drużyny w zmienionym
obuwiu sportowym.
- Za mecze zwyciężający otrzymuje 3 pkt, za remis po 1 pkt a przegrywający 0 pkt. O klasyfikacji końcowej, decyduje
w kolejności: ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku, różnica bramkowa, ilość strzelonych bramek,
losowanie.
PATRONAT MEDIALNY:
GAZETA ZAMOJSKA, ZAMOJSKA TELEWIZJA KABLOWA, KRONIKA TYGODNIA

