Regulamin i plan Dnia Sportu na Orliku
1. Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej jest Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
2. Dzień sportu odbędzie się na kompleksie boisk Orlik w Kozłowie w dniu 17.09.2018 – początek godzina
8.30
3. Podczas Dnia Sportu rozegrany zostanie turniej piłki siatkowej(dziewczyny) i turniej piłki nożnej(chłopcy)
4. Zarówno turniej piłki nożnej jak i siatkowej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
a. dzieci z klas IV, V, IV
b. dzieci z klas VII, VIII i III gimnazjum
5. Turnieje dla obydwu kategorii będą odbywały się jednocześnie , a zwycięzcę wyłoni rywalizacja systemem
każdy z każdym
6. Każda drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników( 5 w polu plus bramkarz)
7. O zajętym miejscu w turnieju decyduje kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) bezpośrednie spotkanie,
c) różnica bramek setów
d) większa liczba strzelonych bramek, małych punktów
e) w przypadku więcej niż 2 drużyn z taką samą ilością punktów decyduje tzw. mała tabela pomiędzy
zainteresowanymi drużynami - zasady jw. W przypadku braku wyłonienia kolejności w powyższy sposób
seria rzutów karnych po 3 i do tzw. skutku.
7. Przepisy i skład drużyny
Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną i siatkową z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”
a. Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i 5 zawodników w polu),
b. Zmiany odbywają się systemem hokejowym,
c. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje,
d. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik(turfy, halówki), zakaz gry w „korkach”,
e. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni
znajdować się na ławce rezerwowych,
f. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie,
g. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane,
h. Drużyna, która nie stawi się na mecz (5 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,
i. Warunkiem zezwolenia gry drużyny jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz),
j. Czas trwania meczu : 1 x 15min (bez zmiany połów),
k. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów,
l. Rzut z autu wykonuję się tylko nogą, zza lini bocznej boiska. Z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki,
ł. Bramkarz grę od bramki rozpoczyna wrzutem ręką.
m. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie, rozgrywane na gwizdek,
n. Ataki wślizgiem na przeciwników są zabronione, dozwolone są jedynie w przypadku „ratowania” piłki przy
braku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem,
8. Kary dyscyplinarne :
a) kara 2 minuty, za grę niebezpieczną oraz niesportowe zachowanie,
b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący czerwoną
kartkę pauzuje w kolejnym meczu – za grę brutalną lub wybitnie niesportowe zachowani
9. Zespoły ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie turnieju. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne
badania lekarskie – do wglądu na życzenie sędziego. Trener lub kierownik zespołu dostarczając listę
zawodników akceptuje regulamin turnieju.
10. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
11. Podczas turnieju zostaną przeprowadzone konkursy na najlepszego żonglera, dryblera i celność strzałów.
Każdy zespół w każdej konkurencji będzie mógł wystawić po dwóch przedstawicieli. Dla najlepszych
przewidziane nagrody rzeczowe.
12.Organizator zapewnia: opiekę medyczną, sędziów OZPN, gorący posiłek, suchy prowiant, wodę mineralną
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Najlepszy strzelec, zawodnik oraz bramkarz turnieju otrzymają statuetki.
14. Wszelkie kwestie sporne w czasie turnieju, rozstrzygać będzie organizator
15.Uczestnictwo w rozgrywkach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku w mediach, na
łamach prasy , stronie i facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie.

