MISTRZOSTWA „ELEKTRYKA” W PIŁCE NOŻNEJ
„5 OSOBOWEJ”
Informujemy, iż w naszej szkole odbędzie się turniej klasowy „ELEKTRYKA”
w piłce nożnej „5 osobowej”.

Regulamin i zasady turnieju:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

W turnieju udział mogą brać wszystkie klasy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (Szkoła Zasadnicza,
Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące).
Turniej polega na grze systemem klasa na klasę.
Turniej rozpocznie się 08.10.2013r. (wtorek).
Zgłoszenia drużyn przyjmować będzie Tomasz Kotwica do dnia
07.10.2013r. (poniedziałek).
Od ilości zgłoszonych drużyn zależeć będzie system rozgrywek
(każdy z każdym lub rozgrywki grupowe).
Ostateczny system rozgrywek ustalony zostanie 07.10.2013r.

Regulamin i zasady gry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drużyna ( klasa) może liczyć maksymalnie 10 zawodników na dany
mecz.
Skład drużyny (klasy) może w każdym kolejnym meczu ulec
zmianie.
W grze bierze udział 4 zawodników z pola plus bramkarz.
Bramkarz może uczestniczyć w grze jako 5 – ty zawodnik z pola.
Bramkarz może wznowić grę w sposób dowolny (ręką lub nogą z
podłoża lub z powietrza).
Mecz trwa 2x12 minut. Przerwa między połowami trwa 3 min.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Przy wybiciu piłki za płot lub kontuzji zawodnika czas gry zostaje
zatrzymany.
Ilość zmian w trakcie meczu jest dowolna (zmiany „hokejowe”).
W przypadku niestawienia się jednej z drużyn zostanie przyznany
walkower drużynie przeciwnej.
W przypadku niestawienia się dwóch drużyn mecz może zostać
rozegrany w innym terminie pod warunkiem, że nauczyciele
prowadzący turniej wyrażą na to zgodę. W innym przypadku obu
drużynom przyznaje się walkower.
Bramki w przypadku walkowera nie będą przypisane żadnemu z
zawodników (uczniów) danej klasy.
Za zwycięstwo przyznawane będą 3 pkt., za remis 1 pkt., za
porażkę 0 pkt.
O kolejności zespołów w końcowej klasyfikacji decydować będzie
ilość zdobytych punktów, następnie stosunek bramek strzelonych
do straconych, następnie ilość bramek strzelonych. W przypadku
remisu we wszystkich statystykach o zwycięstwie zdecyduje
dodatkowy mecz rozegrany pomiędzy zainteresowanymi
drużynami w terminie korzystnym dla obu klas.
Za zbyt ostre faule lub niesportowe zachowanie będą kary w
postaci upomnienia, kary 2 minut oraz całkowitego wykluczenia z
gry.
W przypadku kary 2 minut lub całkowitego wykluczenia danego
zawodnika z meczu, drużyna może wprowadzić kolejnego
zawodnika z ławki rezerwowych.

Czas i miejsce rozgrywania meczów:
1.
2.
3.
4.
5.

Mecze rozgrywane będą we wtorki, środy i piątki.
Mecze rozpoczynać się będą po godzinie 15.15
Mecze rozgrywane będą na boisku zewnętrznym w „Elektryku”.
Niektóre mecze rozgrywane będą przy sztucznym oświetleniu.
Nie będzie możliwości korzystania z szatni

Cel turnieju:
Wyłonienie najlepszej klasy w piłce nożnej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.
Informacje dodatkowe:
Oprócz najlepszej drużyny wybrani i nagrodzeni zostaną również:
- najlepszy bramkarz turnieju
- najlepszy zawodnik turnieju
- najlepszy strzelec turnieju

Organizatorami turnieju są nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Barbara Bączek – Motała
mgr Mariusz Jaszewski
mgr Tomasz Kotwica

