REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 2018/2019
1. Organizator
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
2. Termin
Październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.
3. Miejsce
Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3-go
Maja 97 b
4. Cele

Propagowanie aktywności ruchowej

Popularyzacja piłki nożnej halowej jako „sportu całego życia”

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych

Kształtowanie postaw fair-play
5. Adresaci
Uczniowie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
6. Organizacja rozgrywek

W turnieju biorą udział zespoły klasowe lub międzyklasowe

Tworzenie zespołów międzyklasowych możliwe jest wyłącznie na tym samym
poziomie kształcenia

Zespół składa się z 5-ciu zawodników podstawowych (bramkarz + 4 zawodników
z pola) oraz zawodników rezerwowych zgłoszonych do turnieju

Mecze rozgrywane są w oparciu o uproszczone przepisy piłki nożnej halowej (futsal)

Czas trwania meczu: 2 x 8 min.

Rozgrywki toczą się według ustalonego terminarza w ramach zajęć pozalekcyjnych
7. System rozgrywek

Faza grupowa: zespoły zostają podzielone w drodze losowania na dwie grupy AiB

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstawienia drużyn podczas losowania
celem uatrakcyjnienia rozgrywek

Do półfinałów awansują po dwa zespoły z każdej grupy z najwyższą liczbą punktów

W razie równej liczby punktów, o klasyfikacji końcowej fazy grupowej w pierwszej
kolejności decydują wyniki bezpośrednich meczy, a następnie bilans bramek
zdobytych i straconych

Półfinały rozgrywane są według schematu: 1.A - 2.B oraz 1.B - 2.A

Zwycięzcy półfinałów rozgrywają mecz o I miejsce




Drużyny, które w półfinałach odniosły porażki rozgrywają mecz o III miejsce
W meczach fazy pucharowej w przypadku remisu przewidziana jest dogrywka
w wymiarze 2 x 4 min., a jeśli nie wyłoni ona zwycięzcy - rzuty karne

8. Punktacja w meczach fazy grupowej

3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – porażka
9. Kary indywidualne

2 min. wykluczenia

Czerwona kartka i wykluczenie zawodnika do końca meczu

Zawodnika ukaranego czerwoną kartką po upływie 2 min. zastępuje zawodnik
rezerwowy

W szczególnych przypadkach wykluczenie zawodnika z turnieju
10. Kary zespołowe

Niestawienie się zespołu na mecz w wyznaczonym terminie z przyczyn
nieuzasadnionych skutkuje walkowerem w wymiarze 3:0

W szczególnych przypadkach wykluczenie zespołu z turnieju
11. Nagrody

Nagrody otrzymują zespoły, które w klasyfikacji końcowej turnieju uplasują się na
miejscach: I, II, III

Nagrody indywidualne otrzymują: najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju
12. Postanowienia końcowe

Za organizację turnieju odpowiadają nauczyciele: mgr Łukasz Drewienkiewicz,
mgr Marek Holocher

W turnieju nie mogą uczestniczyć uczniowie posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć
wychowania fizycznego

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe

Jeżeli termin meczu pokrywa się z zajęciami lekcyjnymi uczestników, są oni
zobowiązani każdorazowo przedstawić Dyrekcji do zatwierdzenia listę uczniów
biorących w nim udział, a następnie przedłożyć ją nauczycielom prowadzącym zajęcia

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian

Honorowy patronat nad turniejem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego w Myślenicach

Zespół Kultury Fizycznej

