ELIMINACJE
26.11.2016

1. Organizator:
Futsal Club Kartuzy
83-300 Kartuzy, pl. św. Brunona 4
tel. + 48 601 705 178
e-mail: waldemar.klinkosz@fckartuzy.pl
2. Termin i miejsce:
 Turniej eliminacyjny zostanie rozegrany w dniu
26.11.2016 r. (sobota) w hali sportowo - widowiskowej w
Kiełpinie k. Kartuz (83-307 Kiełpino, ul. Szkolna 29),
 rozpoczęcie turnieju o godz. 8.00, zakończenie ok. godz.
18.30 (godzina zakończenia może ulec zmianie),

3. Uczestnicy:
 adresatami wydarzenia są dzieci urodzone w 2007 roku
oraz młodsze (dziewczęta mogą być 2 lata starsze),
 w turnieju zagra łącznie 20 zespołów

4. Regulamin:
 drużyny składają się z max. 12-tu zawodników,
 bramki o wymiarach 2x3m,
 piłka do gry futsal (waga dopasowana pod rocznik),
 na boisku występują zespoły 5 osobowe (4 + bramkarz),
 drużyny zostaną podzielone na cztery grupy, w których
zagrają systemem każdy z każdym,
 dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wychodzą do
ćwierćfinału (A1-B2, B1-A2, C1-D2, D1-C2),
 czas trwania jednego meczu wynosi 10 minut ciągłej gry
bez zmiany stron,
 zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym,
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 auty wznawiane nogą,
 bramkarz wznawia grę:
 rzut od bramki ręką,
 z gry w sposób dowolny,
 brak fauli akumulowanych,
 kary minutowe oraz czerwona kartka,
 pozostałe przepisy gry zgodne z przepisami PZPN,
 wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania
lekarskie oraz zgodę rodziców na udział w turnieju,
 wszyscy zawodnicy muszą posiadać przy sobie ważną
legitymację szkolną,
 uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo przebywających na hali,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatniach,
 trenerzy oraz kierownicy drużyn biorą pełną
odpowiedzialność za swoich podopiecznych i zobowiązują
się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu hali
sportowej,
 uczestnicy zobowiązują się do pokrycia wszelkich szkód
wyrządzonych na hali,
 po każdym rozegranym spotkaniu drużyna przenosi się na
trybuny, wejście do szatni będzie możliwe tylko z całą
grupą pod opieką trenera,
 w bezpośredniej okolicy szatni, zaplecza i boiska mogą
przebywać tylko drużyny przygotowujące się do swojego
meczu,
 organizator zapewnia opiekę medyczną,
 organizator zapewnia sędziów Pomorskiego ZPN,
 wszelkie kwestie sporne rozwiązuje organizator turnieju,
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 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu
w każdej chwili

5. Punktacja:
 za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 3 punkty (za
remis 1 punkt),
 o kolejności w grupie decyduje:
 ilość zdobytych punktów,
 lepsza różnica bramek,
 większa ilość strzelonych bramek,
 bezpośrednie spotkanie,
 rzuty karne

6. Nagrody:
 drużyny, które zajmą w eliminacjach miejsca 1-3
otrzymają puchar i pamiątkowe medale dla zawodników,
 awans do niedzielnego turnieju finałowego uzyskają
zespoły, które zajmą miejsca 1-6 w końcowej klasyfikacji,
 dla wszystkich zespołów przewidziano okolicznościowe
dyplomy,
 będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca,
najlepszego zawodnika oraz bramkarza turnieju,
 wyróżnieni zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki
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7. Cele turnieju:
 popularyzacja futsalu,
 stworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu na
sportowo,
 umożliwienie młodym ludziom szansy rywalizacji z
innymi na płaszczyźnie piłkarskiej,
 promowanie postaw prosportowych i prospołecznych,
opartych na wychowywaniu poprzez sport, pracę w zespole
i budowaniu relacji z rówieśnikami
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