„TURNIEJ CHARYTATYWNY DLA ZOSI”
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU JEST WPŁATA DRUŻYNY NA KONTO
ZOSI 400 zł WPISOWEGO.
LICZY SIĘ ZDROWIE ZOSI I MIŁA SPORTOWA ATMOSFERA

!!!

GARMY DLA ZOSI !!!
Odbiorca
Fundacja Siepomaga
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań
Numer w Alior Banku
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Tytułem
22021 Zofia Paczwa darowizna
Turniej odbędzie się 26 września 2020 roku na stadionie WISŁY DUNINÓW w Duninowie
koło Płocka.
LOSOWANIE GRUP ODBĘDZIE SIĘ W OBECNOŚDI ORGANIZATORÓW TURNIEJU !!!
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W zawodach weźmie udział 20 drużyn przynależnych do czterech grup w której każda drużyna zmierzy się z
każdą drużyna swojej grupy, następnie dwie najlepsze drużyny z każdej z grup zmierza się ze sobą w
półfinałach turnieju (finał będzie rozgrywany w czasie 2x10 min).
Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 30m x 50m, bramki 2m x 5m, skład drużyny 5 + bramkarz.
Do rozgrywek zespół może zgłosid maksymalnie 15 zawodników.
Mecze w turnieju trwają 1x 15 minut.
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
O kolejności w tabeli decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów.
b) bezpośrednie spotkania zainteresowanych drużyn.
c) stosunek bramek strzelonych do straconych .
d) większa ilośd zdobytych bramek.
e) w przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny zdobędą równą ilośd punktów sporządza się małą tabelę
uwzględniając tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Jeśli mała tabela nie rozstrzygnie punktacji, zarządza się po jednym karnym do skutku.
W meczach fazy pucharowej, w przypadku remisu o zwycięstwie zadecyduje seria rzutów karnych
(po 3 w każdej serii, a w przypadku kolejnego remisu – rzuty karne do pierwszego błędu).
Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z autu bramkowego (czas na wybicie piłki to 6s.)
Wznowienie gry z autu następuje nogą z linii bocznej boiska .
Za przewinienie zawodnicy mogą zostad ukarani dwuminutową karą oraz czerwona kartką, która wyklucza
zawodnika z gry do kooca meczu w którym ją otrzymał, za wybitne niesportowe zachowanie zawodnik może
zostad zdyskwalifikowany do kooca trwania turnieju.
W meczu zabrania się wykonywania zawodnikom tzn. wślizgów ze względów bezpieczeostwa.
Nie obowiązują przepisy o spalonym.
Zwycięzca otrzymuje puchar Wiceprezesa PKN Orlen S.A.
- II miejsce nagradzamy pucharem
- III miejsce otrzymuje puchar pocieszenia
Wszystkie kwestie sporne, rozstrzyga Organizator zawodów.

