Regulamin Techniczny
Piłka nożna
1. Termin:
13.09.2018 r. Godz.10.30-18.30
14.09.2018 r. Godz. 9.00-18.00
15.09.2018 r. Godz. 9.00-12.30
2. Miejsce:
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków, Sosnkowskiego 12
3. Program rozgrywek:
1 Turniej mężczyzn
…................. - rozgrywki grupowe.
….................- (rozgrywki grupowe) i (ćwierćfinały)
…................. - (półfinały i finały).
2. Turniej kobiet
…..............godz. ….....................
4. Ilość zawodników: 6 (skład drużyny od 6 do 12 osób).
5. System rozgrywek:
1.
Turniej mężczyzn: system mieszany (każdy z każdym w grupach oraz pucharowy). 14 zespołów
męskich zostanie podzielonych na 3 grupy – dwie pięciozespołowe i jedną czterozespołową. Do fazy
pucharowej awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej z grup oraz 2 z trzecich miejsc, które legitymują
się największą ilością strzelonych bramek. Jeżeli drużyny mają taką samą ilość bramek strzelonych to
następnie zostaną sprawdzone bramki stracone, przechodzi dalej drużyna, która ma najmniej bramek
straconych. Ważne, nie liczymy bilansu bramek strzelonych i straconych, promujemy do dalszej części
drużyny, które grają ofensywnie i widowiskowo. W grupach w których występuje po 5 drużyn do
ustalenia kolejności dwóch najlepszych drużyn z trzecich miejsc bierze się tylko pod uwagę mecze
pomiędzy czterema pierwszymi drużynami. Każdy mecz fazy grupowej musi wyłonić zwycięzcę to
oznacza, że przy wyniku remisowym drużyny wykonują po 3 rzuty karne, drużyna wygrana otrzymuje
za mecz 3 punkty. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, takiej
samej ilości strzelonych bramek, takiej samej ilości straconych bramek o awansie do dalszej fazy
decyduje wynik bezpośredniego spotkania zainteresowanych drużyn. W przypadku remisu
w fazie pucharowej drużyny grają „dogrywkę szwedzką” maksymalnie 5 minut. Sędzia co minutę
zatrzymuję czas i wtedy trenerzy drużyn „ściągają” z boiska po jednym z zawodników i tak kolejno grają
4v4, 3v3 do momentu strzelenia bramki. Zdobycie bramki przez jedną z drużyn kończy mecz bo bramka
ma charakter „ golden goal”.
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2.

Turniej kobiet: „każdy z każdym”. W każdym meczu musi zostać wyłoniony zwycięzca.

3.

Czas trwania meczu: 2x12 minut plus 3 minutowa przerwa.

6.

Przepisy gry:

1. Zawodnicy nie mogą grać w obuwiu piłkarskim z metalowymi kołkami, tzw. „wkrętach”.
Dopuszczalne jest obuwie typu: „lanki”, „turfy”, „halówki”,
2. Zaleca się grę w tzw. ochraniaczach piszczeli.
3. Obowiązują tzw. Lotne zmiany podczas trwania meczu, które należy wykonywać w strefie
zmian (strefa 5 m wyznaczona od linii środkowej boiska).
4. Niestawienie się drużyny w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu
oznacza walkower w stosunku 5:0.
5. Kary obowiązujące podczas turnieju: żółta kartka - 2 minuty kary, czerwona kartka – 2 minuty
kary i pauza w następnym meczu turnieju (czerwona kartka pokazana w wyniku dwóch żółtych
kartek nie skutkuje pauzą w następnym meczu, czerwona kartka pokazana w wyniku
niesportowego zachowania skutkuje pauzą w dwóch meczach lub oznacza wykluczenie
z turnieju).
6. Rzut autowy wykonywany jest rękoma.
7. Rzut karny jest wykonywany z odległości 9 m.
8. Odległość zawodników od piłki podczas wykonywania stałych fragmentów (np. rzut rożny,
wolny i itp.) wynosi 5 m.
9. Ustalenia nie ujęte w w/w regulaminie określają przepisy PZPN.
7. Nagrody:
1. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i zawodnicy tych zespołów indywidualnie medale.
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Nastąpi wybór najlepszego zawodnika (zawodniczki) oraz wyłoniony zostanie król strzelców
(królowa strzelczyń w turnieju kobiet). Wyróżnione osoby otrzymają statuetki.
8. Uwagi końcowe:
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajduje
regulamin ogólny Spartakiady.
2. Organizator zastrzega możliwość rozstawień niektórych zespołów w grupach przed
dokonaniem losowania, biorąc pod uwagę wyniki rozgrywek w roku ubiegłym.
3. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
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