Organizator wydarzenia Jakub Pilipczuk II rok WF studia licencjackie
Regulamin Rozgrywek
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin obejmuję rozgrywki w futsalu w ramach turnieju „Paczka dla Paczki”,
który organizowany jest przez studentów Wychowania Fizycznego WWFiS w Białej
Podlaskiej. Celem rozgrywek jest wsparcie akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, tym
samym kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży.
Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i
wypadki podczas Imprezy spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i
zdarzenia losowe zaistniałe podczas przygotowania do występu i występu
Uczestnika.
Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie
Organizatorowi Imprezy prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko.
Boisko i forma turnieju
Turniej odbędzie się na hali gier ul. Akademicka 2 (główny budynek uczelni). Liczba drużyn
jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty za
uczestnictwo w kwocie minimum 50 złotych od drużyny. Pieniądze prosimy wpłacać na
konto:

63 1240 2177 1111 0000 3570 3633 z dopiskiem „Szlachetna Paczka”.

Zgłoszenia drużyn drogą mailową na adres: pjpilipczuk@gmail.com , zgłoszenie powinno
zawierać:

nazwę

drużyny,

skład

drużyny,

potwierdzenie

wpłaty.

Czas trwania meczu zależnie od liczby zgłoszonych zespołów od 10 do 30 minut. Każda
drużyna rozgrywa fazę pucharową zależnie od ilości zgłoszonych zespołów.
Drużyna może zgłosić nie więcej niż 10 osób,

przy czym w składzie drużyny muszą

znajdować się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Na boisku w czasie gry w drużynie znajduje
się zawsze 1 osoba płci przeciwnej.

Zasady gry
Na turnieju będą obowiązywały kary w postaci żółtych i czerwonych kartek, gdzie po
bezpośredniej czerwonej kartce zawodnik będzie pauzował jeden mecz.
- Wślizgi są dopuszczalne tylko i wyłącznie w celu wybicia piłki bez kontaktu z
przeciwnikiem oraz przy interwencjach bramkarza w polu karnym natomiast każdy inny
wślizg powodujący kontakt z przeciwnikiem grozi napomnieniem przeciwnika.
- Jeśli piłka dotknie sufitu zostaje podyktowany rzut wolny pośredni dla przeciwnej drużyny.
-Zmiany hokejowe, zawodnik zmieniający wchodzi dopiero w momencie opuszczenia boiska
przez współpartnera w miejscu wyznaczonym .
- Faul nierozważny karany będzie żółtą kartką
-Faul z użyciem nieproporcjonalnej siły karany będzie czerwoną kartką.
-Wrzuty z autu i rożne wykonywane „z ziemi”
Zagranie piłki ręką
- Za zagranie ręką w polu karnym rzut karny bez względu na intencje zagrania, chyba że
piłka uderzy w rękę niezależnie od zawodnika.
- Za zagranie piłki ręką poza polem karnym rzut wolny i żółtą kartka natomiast jeżeli jest to
celowe zagranie ręką w celu zapobiegnięcia utraty gola lub zatrzymaniu korzystnej akcji karą
będzie wykluczenie zawodnika.

*Dodatkowe pytania proszę kierować na adres zgłoszenia: pjpilipczuk@gmail.com
*Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie rozgrywek w
porozumieniu z uczestnikami.

