Ludowy Klub Sportowy LKS 05 Tworków
ul. Główna 70A, 47 – 451 Tworków
REGON: 276829641; NIP: 639−17−64−028
Nr Konta: BS Krzyżanowice 42 8474 0007 2001 0000 0169 0001

**************************************************************************************************************************

REGULAMIN: 2006 i młodsi
SYSTEM ROZGRYWEK
 W turnieju bierze udział 16 zespołów rywalizujących ze sobą podzielonych na 2 grupy
A i B każdy z każdym. (drużyna zajmująca 8 m w grupie A gra z drużyną która zajmie
miejsce 8 w grupie B itp., drużyny które uplasują się na miejscu 1-2 grają półfinał)
 Zawody będą prowadzone w tym samym czasie równolegle na czterech boiskach
 Czas gry jednego spotkania - 12 min.
 Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników ( 4w polu + bramkarz).
 Zezwala się na występ dwóch dziewczynek rocznika starszego;
 Pole gry boisko trawiaste- 42x22m, bramki 5x2m
 Aut wykonywany z nogi po ziemi- max na wysokość kolan (zagranie górnej piłki aut
wykonuje drużyna przeciwna)
 Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym..
 Numery na koszulkach są stałe we wszystkich meczach.
 Przy wszystkich wznowieniach gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą odsunąć się na
odległość 5 metrów.
 Po zdobyciu bramki rozpoczęcie gry następuje od środka.
 Bramkarz rozpoczyna grę ręką, może wyrzucić piłkę za połowę z akcji, przy wznowieniu
zabrania się –rzut wolny pośredni z połowy
 Wszystkie faule rzut wolny pośredni (nie ma karnych), za brutalne faule kara 1 min;
 Każde dziecko powinno posiadać legitymację lub inny dokument potwierdzający
tożsamość – na wypadek chęci sprawdzenia przez inną drużynę.
 Za wygrany mecz przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt.
 kolejności miejsc w turnieju decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania
- różnica bramek ze wszystkich spotkań,
- większa ilość goli zdobytych, rzuty karne.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 Organizator pobiera wpisowe w wysokości 150zł płatne w dniu turnieju, zapewniamy
opiekę medyczną, napoje dla zawodników + ciepły posiłek.
 Ubezpieczenie od NNW w czasie trwania turnieju oraz dojazdu i powrotu w gestii
uczestniczących klubów. We wszystkich sprawach spornych dotyczących turnieju,
decyzje podejmuje organizator
 Wszystkie dzieci otrzymują medale oraz dyplom, puchary miejsca 1-3; zostaje wybrany
najlepszy zawodnik, strzelec oraz bramkarz oraz inne wartościowe nagrody
 Zawody poprowadzi licencjonowany sędzia.
 Rozpoczęcie turnieju 9:30
 Kontakt z organizatorem Piotr Mucha 609 381 843; insidemp@wp.pl

