LATO 2011 GRAND PRIX
powiatu tczewskiego w piłce nożnej 6-osobowej
dla młodzieży szkolnej rocz.1991 i mł.
REGULAMIN
Zawody rozgrywane będą na boisku ORLIK przy II LO w Tczewie ul. Królowej Marysieńki 10.
Organizatorem rozgrywek jest Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie.
System rozgrywek turniejowy /pięć rund/:
1.
2.
3.
4.
5.

turniej 6 lipiec (środa) od godz. 9.00
turniej 13 lipiec (środa) od godz. 9.00
turniej 20 lipiec (środa) od godz. 9.00
turniej 17 sierpień (środa) od godz. 9.00
turniej 24 sierpień (środa) od godz. 9.00

Uczestnictwo:
Drużynę stanowią zawodnicy urodzeni w 1991 i młodsi.
Zespół liczy 10 zawodników – przez cały cykl rozgrywek.
W turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych – pięć w polu + bramkarz.
Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół i nie ma możliwości zmiany zespołu przez
cały cykl rozgrywek. Jeżeli któryś ze zgłoszonych zawodników nie może brać udziału w
kolejnych rundach rozgrywek można dobrać do drużyny zawodnika poprzednio nie zgłoszonego
w innych zespołach.
System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony na miejscu zawodów.
Na zawodach wymagane jest posiadanie legitymacji szkolnej lub dokument potwierdzający
tożsamość!
Obuwie sportowe zawodnicy nie mogą grać z wkręcanymi korkami /dopuszcza się korki
gumowe/.
Nie stosuje się spalonych.
Zdekompletowanie zespołu do 3 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower.
Zawodnik otrzymujący żółtą kartkę opuszcza boisko na 1 min., drugie upomnienie tego samego
zawodnika żółtą kartką skutkuje okazaniem czerwonej i zawodnik w tym momencie opuszcza
boisko do końca spotkania, nie stosuje się kary pauzowania w kolejnym spotkaniu, po 2 min.
może wejść inny zawodnik.
Zawodnik otrzymując bezpośrednio czerwoną kartkę (za brutalną grę, niesportowe zachowanie)
opuszcza pole gry do końca danego turnieju, po 2 min. może wejść kolejny zawodnik.
Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPN-u.
Zwycięzcą GRAND PRIX zostanie zespół który uzbiera najwięcej punktów w całym cyklu
rozgrywek /liczą się cztery najlepsze turnieje zespołu/.
Będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca rozgrywek, bramkarza turnieju.
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie należą do interpretacji organizatora.
Zgłoszenie zespołów przed każdym turniejem od godz. 9.00.

