Regulamin Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Łomianki CUP
2020” o Puchar Burmistrza Łomianek
Organizator: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
Patronat Honorowy: Burmistrz Łomianek
Partner turnieju: KS Łomianki
Termin: 9.02.2020r. (niedziela)
Miejsce: Hala Sportowa ICDS Łomianki, 05-092 Łomianki ul. Staszica 2
Cel turnieju: Integracja środowiska sportowego w tym piłkarskiego, wyłonienie najlepszych
drużyn. Turniej przeznaczony jest dla drużyn seniorskich/klubowych zrzeszonych
w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.
Zgłoszenia drużyn: Na druku dostępnym do pobrania na www.icds.pl do dnia
6 lutego (czwartek) 2020 do godziny 12:00 r.karpinski@icds.pl
Harmonogram godzinowy turnieju:
9:00 - przyjazd drużyn
9:30 - otwarcie turnieju
9:40 - 14:30 gry grupowe lub w systemie każdy z każdym, ew. ćwierćfinały, półfinały,
mecze o miejsca III-IV oraz I-II + uroczyste wręczenie nagród (trzy pierwsze drużyny).

Regulamin

• zespół na boisku składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz
• czas i system gry uzależniony od ostatecznej liczby zgłoszonych drużyn
• bramki 2m x 5m,
• rzut karny z 9 metrów,
• obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie
• rzuty wolne (pośrednie, bezpośrednie) – odległość zawodników przeciwnej
drużyny 5 metrów od piłki
• gra bez spalonego
• w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy nieletni którzy w dniu 09.02.2020 będą mieli
ukończone 16 rok życia (zgody rodziców/prawnych opiekunów dla zawodników
nieletnich do pobrania na www.icds.pl). Udział w turnieju jest bezpłatny.
• zmiany hokejowe (zawodnik musi opuścić plac gry we właściwej strefie zmian).
• „wrzut” z autu piłkę wprowadzamy nogą z linii autowej

• bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką w obrębie własnej połowy
• bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym
(pole bramkowe do piłki ręcznej)
• za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju
organizator nie odpowiada (będą udostępnione szatnie)
• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
• organizator nie ubezpiecza uczestników
• na obiektach sportowych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
• obowiązuje zakaz palenia papierosów
• w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator
• zespół powinien posiadać jednolite stroje z numerami na koszulkach
• w turnieju uczestniczy max 6 zespołów podzielonych (decyduje kolejność zgłoszeń)
w przypadku dużego zainteresowania turniejem organizator może zwiększyć liczbę
uczestniczących drużyn wedle własnego uznania
• o kolejności miejsc w grupie decyduje ilość zdobytych punktów przy równej ilości punktów
uzyskanych przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach turnieju
- większa liczba zdobytych bramek
- mniejsza liczba straconych bramek
• w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwa zespoły
sporządza się dodatkową tabelkę wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.
• obowiązują kary minutowe, – za faule i niesportowe zachowanie.
• nagrody: puchary, medale – miejsca I,II,III
Statuetki: Najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik.

Informacje organizacyjne:
Radosław Karpiński
r.karpinski@icds.pl
kom: 515 729 158

