REGULAMIN TURNIEJU MIĘDZYKLASOWEGO
O MISTRZOSTWO SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ

1.

Uczestnictwo:



2 .

Drużynę stanowią uczniowie/uczennice jednej klasy.
Zespół liczy maksymalnie 8 zawodników w całym turnieju (4 zawodników na boisku
+ bramkarz + 3 zawodników rezerwowy)
Przepisy gry:

























zespół składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz,
czas gry: 2 x 10 minut + 2 minut przerwy,
obuwie i strój sportowy,
piłka do gry: nożna halowa niski kozioł,
pole bramkowe: pole bramkowe wyznacza pół łuk o promieniu 6 m /pole jak w piłce
ręcznej/),
gra bez „spalonego",
rzut karny z 7 m /przy bramkach 3 x 2 m/,
zmiany zawodników „hokejowe" (błędy są karane jak w piłce ręcznej: strata piłki,
wykluczenie),
ilość zmian zawodników nieograniczona,
bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym,
jeżeli przeciwnicy wybiją piłkę za linię końcową wznowienie następuje wybiciem
nogą lub ręką z pola bramkowego,
jeżeli bramkarz chwyci piłkę w trakcie gry ręką (w polu bramkowym) wprowadza ją
do gry nogą lub ręką,
podczas wykonywania rzutów wolnych zawodnicy drużyny przeciwnej muszą
znajdować się przynajmniej w odległości 3 m od piłki,
w trakcie gry będą stosowane przez sędziego kary wychowawcze za nie sportowe
zachowanie lub nieczyste zagrania: rzut wolny bezpośredni, 2 minuty, dyskwalifikacja
(wykluczenie z meczu),
piłka poza grą - gdy całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną
zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu; gdy gra została przerwana przez
sędziego,
piłkę do gry z rzutu autowego zawodnicy wyprowadzają nogą w miejscu w którym
piłka opuściła boisko ,
w przypadku remisu w podstawowym czasie gry, przeprowadza się dogrywkę
trwająca 2 x 5 minut + 2 minuty przerwy. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po
5, a w przypadku dalszego remisu kolejno po razie do skutku.
przy rzutach karnych bramkarz przyjmuje pozycję maksymalnie 1 metr od linii
bramkowych,
organizator może zmienić czas gry oraz system rozgrywek w zależności od ilości
zgłoszonych zespołów,
Rozgrywki kończą się finałem o Puchar „Topolówki” i tytuł Mistrza Szkoły w
Piłce Nożnej.

