REGULAMIN
XXI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska
w piłce nożnej.

1. Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku.
Współorganizator - Urząd Miasta Przeworska.
2. Miejsce rozgrywek -Hala Sportowa im. T. Ruta w Przeworsku przy ul .Misiągiewicza.
3. O klasyfikacji końcowej w grupie decydują:
- liczba zdobytych punktów
- bezpośredni mecz
- bilans bramek
- większa liczba zdobytych bramek
- w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry w fazie pucharowej zarządza się po
trzy rzuty karne.
4. Spotkania rozgrywane są na boisku do piłki ręcznej (bramki 3m x 2m).
5. W rozrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy urodzili się w roczniku 1984 i
starsi. Zawodnik podczas rozgrywek może reprezentować wyłącznie jedną drużynę. O
przynależności zawodnika do zespołu decyduje umieszczenie zawodnika na liście
zgłoszeniowej.
6. Ilość zawodników na boisku: 5 (4 zaw. w polu + bramkarz).
7. Czas gry: 2 x 10 - min. (faza grupowa), 1x 15 – min (faza pucharowa).
8. Wślizgi niedozwolone są w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem (rzut wolny
bezpośredni).
9. Auty wznawiane nogą z linii bocznej.
10. Zmiany powrotne (hokejowe) wykonywane tylko w wyznaczonej strefie.
11. W przypadku uderzenia piłki o sufit – wprowadzenie piłki z boku z wysokości
kontaktu piłki z sufitem.
12. Odległość od piłki przy rzucie wolnym: 5m, odległość przy aucie 1m. Czas na
wprowadzenie piłki zza linii 4 sekundy.

13. Rzut karny: z odległości 6 m.
14. Piłka wyrzucona ręką przez bramkarza może w powietrzu minąć linię połowy boiska.

15. Za brutalną grę lub niesportowe zachowanie: sędzia może przyznać żółtą lub
czerwoną kartkę. W przypadku otrzymania w meczu 2 żółtych kartek zawodnik zostaje
ukarany czerwoną kartką co powoduje wykluczenie z gry. Zawodnik wykluczony nie
może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik
rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera, o ile
wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki.
16. Ostateczna interpretacja zaistniałych na boisku sytuacji spornych należy do sędziego
spotkania.
17. Zespół użytkujący szatnie odpowiada za stan techniczny szatni.
18. Zawodnicy występujący w turnieju robią to na własną odpowiedzialność, tym samym
zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu kontuzji i uszczerbku na zdrowiu, wobec
organizatora.
19. Zgłoszenie oraz występ zawodnika w turnieju oznacza akceptację wszystkich
postanowień niniejszego regulaminu.
20. Organizator zapewnia:
- prowadzenie rozgrywek
- gorący posiłek w czasie trwania zawodów,
- profesjonalną obsadę sędziowską,
- opiekę medyczną,
- napoje dla zawodników,
- puchary, statuetki,

