Regulamin VII Turnieju „Dzikich Drużyn” Pucharu Obidowej w piłce nożnej
im. Karola

1. Organizator
Sołectwo Wsi Obidowa, Klub Sportowy Obidowiec Obidowa, LKS Lepietnica Klikuszowa/Obidowa
Kierownik zawodów-Zofia Faron
Koordynator - - Marcin Niewiarowski
Sekretarz zawodów- Marek Pranica
2.Charakter i cel imprezy
Impreza sportowo – rekreacyjna.
Popularyzacja piłki nożnej na Podhalu jako formy zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania
wolnego czasu.
3. Termin
01.07.2018 r. (niedziela) – godz. 12.30 Boisko Sportowe w Obidowej
4. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje
sportowe.
Zawody będą rozgrywana w czterech kategoriach:
I – 2009 r. i młodsi
II – 2008 r. – 2007 r.
III - 2006 r. – 2005 r.
IV – 2004 r. – 2002 r.

Uczestnicy biorą udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na własną
odpowiedzialność, zgoda musi zawierać: telefon kontaktowy oraz własnoręczny podpis. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.
Za zachowanie zawodników i ewentualne zniszczenia odpowiada opiekun drużyny. Jeżeli przed, po lub
w czasie meczów dojdzie do niewłaściwego zachowania drużyna, która je wywołała zostanie wycofana
z rozgrywek.
Zawody będą prowadzić sędziowie zrzeszeni w KS PPPN w Nowym Targ
5. System rozgrywek i przepisy gry
Zawody będą rozgrywane na boiskach o wymiarach 50x30 m. Bramki 2x5 m.
Na boisku przebywa max 6 zawodników jednej drużyny ( w tym bramkarz)
Nie obowiązuje przepis o spalonym.
Czas gry 2x10 min
Kary czasowe podobne jak w hokeju na lodzie: kara mniejsza – 2 min, kara większa 5 min (faule
taktyczne, sytuacja ratunkowa), wykluczenie z gry czerwona kartka i 10 min dla drużyny. Gdy drużyna

traci bramką w osłabieniu podczas odbywania kary mniejszej zawodnik ukarany powraca do gry.
O uczestnictwie w kolejnych meczach zawodnika ukaranego czerwoną kartką zadecydują po naradzie
sędziowie i organizatorzy.
Odległość muru 6 m.
Zmiany powrotne w czasie przerw w grze.
Po aucie bramkowym piłkę do gry wprowadza bramkarz ręką jak w piłce halowej.
Pozostałe przepisy wg przepisów PZPN.
Jeżeli do turnieju w danej kategorii wiekowej zgłosi się 5 lub mniej drużyn gramy systemem każdy
z każdym. W wypadku większej liczby drużyn system rozgrywek będzie ustalony przez organizatora.

6. Zgłoszenia zawodników
Zgłoszenia muszą zawierać:
1. Nazwę drużyny
2. Imię i nazwisko zawodników, rok urodzenia i miejscowość,
3. Nazwisko opiekuna (musi być pełnoletni)
4. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów
Zgłoszenia o uczestnictwie prosimy wysyłać mailem na adres: zoma.promo.2017@gmail.com lub
tel. 570 90 60 02 najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. do godziny 20.00.
Pisemne zgłoszenia i zgody rodziców najpóźniej można dostarczyć w dniu zawodów w godzinach
11.30-12.00
7. Nagrody
Zwycięzca do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
8. Kontakt z organizatorem
tel. 531 269 567 (Zofia Faron)
tel. 570 906 002 (Marcin Niewiarowski)
e-mail: zoma.promo.2017@gmail.com

9. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia napoje dla każdego zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.
Informacje dotyczące regulaminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora.

