REGULAMlN
XXX Jubileuszowych Halowych Mistrzostw Regionu ,,Południe" w Piłce Nożnej
Nowy Sącz-Łącko'2022

1. XXX Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa Regionu ,,Południe" w Piłce Nożnej
odbywają się z udziałem drużyn: PPN Gorlice, PPN Limanowa, PPN Nowy Targ
i PPN Nowy Sącz rozgrywane wg klucza zatwierdzonego przez Komisję Gier
MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu w dniu 6 stycznia 2022r.
2. Uczestnicy podzieleni są na 3 grupy, eliminacje odbywają się w grupach
,,każdy z każdym".
3. 7 grupy do dalszych gier (system pucharowy) wychodzi mistrz oraz
wicemistrz grupy.
4. Półfinafu odbvwaią sie we klucza:
A1 -C2|Ll
81 -A2l2l
CL - B213|
5. Do finałów awansują zwycięzcy meczy półfinałowych, gdzie w finale mecze
są rozgrywane systemem ,,każdy z każdym".
6. Wszyscy zawodnicy grają na podstawie listy imiennej podpisanejprzez klub i
Iekarza i winni posiadać dokumenty wymagane w systemie Extranet oraz
kIauzu!ą na brak przeciwskazań dot. Covid-19.
7, Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać legitymacje szkoIne
'
lub inne
8. Druzyny występują w mistrzostwach są ubezpieczeni przez macierzysty klub.
9. Przepisv dot. rozgrvwek:
czas trwania gry wynosi dla poszczególnych kategoriach wiekowych;
12 min. bez przerwy,
w grze uczestniczy jednorazowo 4 zawodników w polu + bramkarz,
dopuszcza się w kat. Orlika 5 zawodników w polu + bramkarz,
podczas turnieju obowiązują bramki
.,
podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników,
podczas wykonywania rzutu zro1u, rzutu bezpośredniego lub pośredniego
oraz gry z autu odległośćmuru lub zawodnika drużyny przeciwnej wynosi
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rzut karny wykonywany jest w odległości7 m od linii bramkowej,

w przypadku niesportoweBo zachowania

się

zawodnika, sędzia może
wykluczyć z 1ry zawodnika na okres 2 min. bez mozliwościzastąpienia jego
, innym zawodnikiem - jednakże sędzia może karę skrócić wg. własnego
uznania,

. w przypadku

otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana
drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min.; a wykluczony

zawodnik otrzymuje karę meczową Iub decyzją
wykluczeniem
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Organizatora
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drużyny występują w jednolitych strojach, drużyny winni posiadać
minimum dwa różnokolorowe komplety, a zawodnicy występują w

obuwiu halowym,
bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu lub wyrzutu przez
bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili ,,syreny" kończącej zawody,
rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka musi leżeć na parkiecie i być
poza liną poczną boiska,

piłka odpita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym

pośrednim,
o bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem,
o $fd prowadzona jest bez
,
o bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób,
e o kolejności w tabeli decyduje:
1,. ilośćzdobytych punktów
2; wynik bezpośredniego spotkania
'3. różnica bramek
4. ilośćzdobytych bramek
5. seria rzutów karnych (po trzy), następnie az do skutku.
6. punktacia: za zwycięstwo 3 pkt., za remis 1 pkt., porażka 0 pkt.
10.Druzyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, każda drużyna
pamiątkowy dyplom.
'li
11. Wpisowe do turnieju wynosi tOOzł, a wpłata musi być dokonana przed
turniejem na konto:L2L24O 4748LLLL 0000 48699L25
I2.7a pozostawione rzeczy wartościowew szatni oraz za uszkodzenia w

spalonych,

wyposazeniu szatni

]

jak i sali sportowej odpowiadają trenerzy

lub

opiekunowie poszczególnych druzyn.
13.Wszelkie niejasnościoraz spory wynikłe z przebiegu rozgrywek rozstrzygają
upoważnieni przedstawiciele MZPN Podokręgu Piłki Nożnej, N.owy Sącz.
14.Regulamin został zatwierdzony na Prezydium MZPN-Podokięgu Nowy Sącz
w dniu O7l0ll2o22r,

Nowy Sącz, dnia
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