REGULAMIN
Spartakiady Sołectw - Turniej Futsalu
I.CEL
− popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą;
− popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji;
− zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy.
II. ORGANIZATOR
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1a, tel. (0 54) 253-05-70.
III. TERMIN I MIEJSCE:
13.03.2016r. (niedziela) godz. 11:00, hala DCSiT.
IV. UCZESTNICTWO:
- do rozgrywek mogą przystąpić sołectwa Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które dokonają zgłoszenia drużyny telefonicznie,
mailowo lub osobiście w sekretariacie DCSiT do 11.03.2016r. do godz. 15:00 lub najpóźniej 30 minut przed turniejem
oraz dostarczą listę osobową potwierdzoną przez sołtysa w dniu zawodów;
- w drużynie mogą występować mieszkańcy lub byli mieszkańcy danego sołectwa Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
- zawodnicy od 15 do ukończenia 18 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach za pisemną zgodą rodziców.
V. ZASADY
- system rozgrywek i czas gry w zależności od liczby zgłoszonych drużyn zostanie ustalony w dniu zawodów;
- zespół składa się z 5 zawodników (4 w polu + bramkarz) i max 5 rezerwowych;
- aut wybijany nogą z linii bocznej;
- zmiany hokejowe w strefie zmian;
- punktacja: zwycięstwo: 3 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt;
- w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez drużyny o kolejności w tabeli decyduje:
wynik bezpośredniego spotkania, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkaniach, większa liczba
strzelonych bramek, mniejsza liczba straconych bramek, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez trzy i więcej zespołów, o kolejności decyduje mała tabela
pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
- pozostałe zasady zgodnie z przepisami gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Kary:
- rzut karny przedłużony za 5 fauli i każdy następny drużyny w jednej połowie meczu;
- żółta kartka - 2 minuty kary czasowej (zawodnik może wrócić na boisko po stracie bramki)
- czerwona kartka - 4minuty kary czasowej
- Punkty do klasyfikacji generalnej Spartakiady Sołectw: punkty otrzymuje każda drużyna uczestnicząca w zawodach
o wartości odwrotnej do zajmowanych miejsc. Np. jeśli zagrają 4 drużyny: I miejsce - 4pkt, II miejsce - 3pkt itd.
VI. NAGRODY:
- Dyplomy i punkty do klasyfikacji generalnej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność lub za zgodą rodziców i nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału
w zawodach;
- interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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