REGULAMIN
41. PIŁKARSKIEJ LIGI RATAJ 2016
12.04. – 24.06.2016 r.
Kat.I – rocznik 2006-2008
kat.II – rocznik 1997-2002
Kat.III – OPEN ( od 18 roku życia )

Artykuł 1- organizator Turnieju
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w PoznaniuPlacówki Kulturalne Osiedla Rusa,
Stowarzyszenie - Ratajskie Centrum Kultury,
Placówki Kulturalne Osiedla Rusa.
Organizator zobowiązuje się do:
- prowadzenia ewidencji zawodników oraz statystyki turnieju,
- opracowania terminarza turniejowego,
- weryfikacji wyników meczów,
- zapewnienia obsady sędziowskiej,
- posiadania apteczki pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwania karetki pogotowia.

Artykuł 2 – miejsce i termin rozgrywania spotkań
Mecze rozegrane zostaną na Spółdzielczym Piłkarskim Stadionie „Olimp” na Osiedlu Rusa
w Poznaniu,
w terminie 12.04. – 24.06.2016r.

Artykuł 3 – zgłoszenie drużyny do turnieju
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 marca 2016r. w Klubie
„Olimp” na Osiedlu Rusa 67. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dostarczeniu karty
zgłoszeniowej oraz wpłacie wpisowego.
Damian Kozłowski, tel. 695-151-659
Wpisowe za udział w Turnieju: 200zł. od drużyny.

Artykuł 4 – system rozgrywek
System rozgrywek organizator ustali po przyjęciu w wyznaczonym terminie zgłoszeń drużyn.
O miejscu w tabeli decyduje kolejno: ilość zdobytych punktów, w przypadku równej ilości
punktów bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość strzelonych bramek,
„mała tabela”.
Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt., walkower – minus 2 pkt.
i stosunek bramek 0:3.

Artykuł 5 – nagrody
Drużyny zajmujące trzy pierwsze miejsca, nagrodzone zostaną: pucharami , medalami,
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Artykuł 6 – przepisy gry
 Czas trwania gry 2 x 30 minut + 5 minut przerwy.
 Gra 9 zawodników + bramkarz .
 Drużyna liczy maksymalnie 16 zawodników.
 Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne, każda zmiana musi
być zgłoszona do sędziego. Jeżeli zawodnik wejdzie lub zejdzie z boiska bez zgody
sędziego otrzyma napomnienie (żółta kartka).
 Zawodnicy grają w strojach sportowych i obuwiu miękkim (korki, zakaz gry w korkach
metalowych).
 Zawodnicy zgłoszeni na kartach jednej drużyny nie mogą zasilać innych drużyn,
skład zgłoszonej drużyny jest ostateczny.
 Obowiązuje gra na tzw. „spalony”.
 Kary dyscyplinarne:
- trzy żółte kartki w Turnieju ,mecz przerwy,
- po 5 żółtych kartkach, mecz przerwy,
- każda następna żółta kartka, skutkuje meczem przerwy.
- czerwona kartka ( długość kary zależy od organizatora).

 Turniej rozgrywany będzie wg przepisów PZPN.
 Sporne sprawy decyduje organizator w porozumieniu z arbitrem głównym spotkania.
__________________________________________________________________________
Artykuł 7 – uwagi końcowe
- mecze sędziować będą sędziowie licencjonowani (KS WZPN),
- obowiązuje zakaz picia alkoholu na Stadionie,
- w Turnieju mogą grać zawodnicy nie mający żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w Turnieju,
- każdy zawodnik występujący w rozgrywkach powinien posiadać aktualną zdolność lekarską
lub złożonym podpisem potwierdzić odpowiedzialność za swój stan zdrowia podczas trwania
rozgrywek,
- interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów,
- udział w turnieju oznacza akceptację powyższego regulaminu,

Organizator

