III MIĘDZYOSIEDLOWY TURNIEJ FUTSALU

REGULAMIN
1. Organizator: Rada Osiedla Łabędy.
2. Cel Turnieju
2.1. Integracja osiedli poprzez rozgrywki reprezentacji osiedli w futsalu.
2.2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.
2.3. Popularyzacja futsalu, jako dyscypliny sportu.
2.4. Wspólna zabawa uczestników zawodów.
2.5. Zapewnienie mieszkańcom różnych osiedli udziału w imprezie o zasięgu
ponadosiedlowym.
2.6. Promocja działań rad osiedli na rzecz środowisk lokalnych.
2.7. Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta Gliwice poprzez propagowanie idei
samorządności.
3. Uczestnictwo i zapisy:
3.1. W Turnieju mogą uczestniczyć mieszkańcy gliwickich osiedli - wiek bez ograniczeń.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wysłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego na adres mailowy: ro.labedy@wp.pl w terminie do 10 października
2016r.
3.2. Uczestnicy tworzą zespoły liczące minimum 5 zawodników.
3.3. Dodatkowe informacje odnośnie zapisów można uzyskać pod numerem telefonu:
606 108 392, 692 195 658.
4. Termin rozgrywek
4.1 Rozgrywki odbędą się 22 października 2016 r. od godz. 9.00 w Centrum Sportowo Kulturalnym "Łabędź".
5. Etapy Turnieju
5.1. Etap I - eliminacje – faza grupowa,
5.2. Etap II – ćwierćfinały,
5.3. Etap III - półfinały,
5.4. Etap IV - mecz o III miejsce,
5.5. Etap V – finał.
6. Regulamin rozgrywek
6.1. Punktacja: zwycięstwo – 3, remis – 1, przegrana – 0.
6.2. O kolejności miejsc w grupie decyduje :
a. większa liczba zdobytych punktów,
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b. wynik bezpośredniego spotkania,
c. korzystniejsza różnica bramek,
d. większa ilość strzelonych bramek,
e. rzuty karne /seria po 3, a następnie naprzemiennie aż do skutku /,
f. walkower przyznany drużynie to: ( 5 : 0 )
Z każdej grupy awansuje jeden zespół do ćwierćfinałów, w ćwierćfinale
przegrywający odpada, a zwycięzcy zagrają w półfinale, o III miejsce - przegrani z
półfinałów, a w finale zwycięzcy półfinałów.
W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez więcej niż dwa zespoły,
sporządza się tzw: „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy
zainteresowanymi zespołami. W dodatkowej tabeli obowiązują podpunkty : a, d, c, e.
Drużyna winna przystąpić do gry o wyznaczonym przez organizatorów czasie,
podanym w harmonogramie rozgrywek w innym przypadku przegrywa spotkanie
walkowerem.
Każdy zespół powinien posiadać komplet strojów z widocznymi numerami na
koszulkach.
W przypadku jednakowych lub mało różniących się kolorystycznie strojów, do
zmiany koszulek zobowiązana jest drużyna wymieniona na pozycji gospodarza,
decyzję tę podejmuje sędzia zawodów.
Zespołowi przysługuje prawo wnoszenia protestów w okresie przed spotkaniem,
podczas jego trwania oraz 5 min. po jego zakończeniu. Obowiązuje forma pisemna,
złożona u organizatora zawodów.
Sankcje karne :
a. Zespół który otrzyma dwa kolejne napomnienia w dwóch różnych spotkaniach,
automatycznie pauzuje w najbliższym spotkaniu swojej drużyny.
b. Zawodnik, który zostanie ukarany wykluczeniem wynikającym w konsekwencji
dwóch napomnień, lub za „akcję ratunkową” otrzymuje karę jednego meczu i
automatycznie pauzuje w najbliższym spotkaniu swojej drużyny.
c. Za każde inne przewinienie powodujące wykluczenie z gry zawodnik zostaje
ukarany wykluczeniem, a o wymiarze kary decyduje organizator turnieju.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Uczestnicy Turnieju podpisują oświadczenie według wzoru – załącznik nr 1, załącznik
nr 2.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stratę mienia lub uszczerbku na zdrowiu
uczestnika, które spowodowane zostało wypadkiem losowym lub jakimkolwiek innym
czynnikiem.
7.3. Za wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika ponosi on pełną
odpowiedzialność prawną i finansową.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje organizator
turnieju.
Sabina Gorczyca-Kamaj
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy

