
REGULAMIN
Amatorski Turnieju Halowej Piłki Nożnej

1. Organizator.
MOSiR Olecko

2. Termin i miejsce.
4 grudnia 2021r. (sobota) od godz. 10.00. Hala Lega w Olecku.

3. Uczestnictwo.
Zgłoszenia  do turnieju (nazwa drużyny/zakładu pracy,  imię i  nazwisko
oraz telefon kontaktowy kapitana) należy składać do dnia 30.XI.2021r.
lub  do  wyczerpania  miejsc  drogą  mailową:
centrumsportu@mosir.olecko.pl.
W turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy pełnoletni. Dopuszcza się
udział w każdej z drużyn JEDNEGO zawodnika, który jest zrzeszony w
klubie zgłoszonym do rozgrywek  wojewódzkich ZPN.  
W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby drużyn (trzy), turniej
nie odbędzie się.

4. Wpisowe.
100 zł płatne u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.

5. Formuła rozgrywek.
4 (zawodników w polu)  + 1 (bramkarz).

6. Zmiany.
System hokejowy.

7. System rozgrywek.
System  rozgrywek  uzależniony  będzie  od  liczby  zgłoszonych  drużyn.
Informacja  zostanie  przekazana kapitanom zespołów w dniu 3 grudnia
2021r.  po  oficjalnym losowaniu  przeprowadzonym przez  Organizatora
zawodów.

8. O miejscu (także w grupie) decyduje w kolejności.
- liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
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- różnica bramek, 
- większa liczba zdobytych bramek,
- mniejsza liczba straconych bramek, 
- trzy rzuty karne pomocnicze.

9. Wymiar boiska.
Boisko do piłki ręcznej: szerokość 20m, długość 40m.

10. Wymiary bramek.
5m x 2m.

11. Rodzaj i rozmiar piłki.
Piłka Select Futsal Flash nr 5.

12. Rzut karny.
9m.

13. Czas gry.
20 minut bez zmiany stron lub 2x10 minut ze zmianą stron. Ostateczna

decyzja w sprawie czasu gry zależna jest od liczby zgłoszony drużyn.
14. Odległość zawodników przy stałym fragmencie.

5m
15. Remis w fazie pucharowej.

3 rzuty karne, później do pierwszej pomyłki.
16. Pozostałe sytuacje.

Kategoryczny  zakaz  wślizgów.  Wślizg  karany  będzie  rzutem  wolnym
bezpośrednim oraz wykluczeniem zawodnika na 2 minuty bez względu na
przebieg  meczu.  O  innych  sytuacjach  decyduje  Organizator  w
porozumieniu z sędziami.

17. Nagrody.
Każdy zespół otrzyma dyplom, pierwsze 3 zespoły otrzymają puchary.

18. Ubezpieczenie.
Drużyny uczestniczące w zawodach ubezpieczają zawodników na własny
koszt.

19. Sprawy końcowe.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  wypadki
zarówno przed, po, jak i w czasie trwania turnieju.
Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego Organizatorowi
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do
celów informacyjnych oraz promocji działań Organizatora.
Sprawy  nieuregulowane  niniejszym  regulaminem  rozstrzygać  będzie
Organizator.

Organizator



MOSiR w Olecku


