Regulamin
I Amatorskiego Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn
o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce

I ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce, tel.
71-314-12-89, tel./fax 71-314-19-22, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
1. Organizator nadzoruje prawidłowy przebieg turnieju zgodnie z regulaminem.
Ponadto:
a) prowadzi statystyki dotyczące turnieju
b) zapewnia obsadę sędziowską
c) weryfikuje wyniki spotkań
d) rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny

II PATRONAT:
Wójt Gminy Dobroszyce

III TERMIN I MIEJSCE :
28 października 2017r. (sobota) od godz. 9:00
Hala sportowa w Dobroszycach, ul. Parkowa

IV CELE TURNIEJU:
1. Gra w piłkę ręczną jako forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
2. Popularyzacja piłki ręcznej w gminie.
3. Wyłonienie najlepszej drużyny w gminie.

V UCZESTNICY:
1. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Dobroszyce.
2. Do turnieju każda drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników pełnoletnich.
3. W każdym meczu w jednej drużynie bierze udział 7 zawodników (6 zawodników z pola +
bramkarz).

4. Każdy zespół zgłoszony do turnieju musi podać nazwę drużyny oraz kapitana, bądź
kierownika, który będzie odpowiadał za całą drużynę.
5. Każdy zawodnik może grać wyłącznie w jednej drużynie i musi posiadać ważny dokument
tożsamości, potwierdzający jego tożsamość, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
6. Zespoły uczestniczące w turnieju powinny posiadać jednolite stroje (najlepiej z numerami)
oraz obuwie „miękkie” halowe (adidasy, trampki) z białymi podeszwami.
7. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny.

VI ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO TURNIEJU:
Kartę zgłoszeń drużyny (załącznik nr 1) należy wypełnić i dostarczyć osobiście lub pocztą
elektroniczną na adres: biuro@gckdobroszyce.pl do dnia 24 października 2017 r.

VII SKRÓCONE PRZEPISY GRY:
1. Gra bramkarza: zgodnie z przepisami ZPRP.
2. Rozegranie autu:
a) aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko
b) piłkę do gry z autu wprowadza się ręką
c) nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu
3. Rzuty wolne:
a) wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi
b) rzut karny wykonywany jest z linii 7 m
c) przy wykonywaniu rzutu wolnego, poza obszarem pola bramkowego, odległość
zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 3 m
4. Organizatorzy turnieju znoszą przepis o grze pasywnej.
5. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
6. W trakcie gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników (dozwolone są tzn. zmiany
powrotne).
7. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
8. Przy przebywaniu na boisku 8 lub więcej zawodników sędzia dyktuje 2 minutową karę dla
zawodnika wchodzącego który nieprawidłowo wykonał zmianę.
9. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w czasie gry nie pauzuje kolejnego meczu.
10. Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie pauzuje kolejny mecz.
11. Otrzymanie przez zawodnika 3 kar dwuminutowych, a w konsekwencji czerwonej kartki
w meczu nie zobowiązują go do pauzowania w następnym meczu.
12. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami ZPRP.

VIII PUNKTACJA
1. Obowiązuje standardowa punktacja :
- 3 pkt. za zwycięstwo, 0 pkt.- przegrana,
- w razie remisu: seria rzutów karnych/po 5/,
wówczas : 2 pkt. - wygrana, 1 pkt. – przegrana.
2. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
a) większa liczba zdobytych punktów
b) stosunek bezpośrednich meczów między drużynami
c) różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi
d) większa liczba strzelonych bramek
e) mniejsza liczba straconych bramek

IX NAGRODY:
1. Puchary dla drużyn, które uplasują się na miejscach I-III.
2. Puchar dla najskuteczniejszego zawodnika /” króla strzelców „/.
3. Puchar dla najlepszego bramkarza.
4. Dyplomy dla wszystkich drużyn.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać
w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować uszkodzenie ciała itp.
2. Podczas trwania rozgrywek, na całym obiekcie sportowym obowiązuje całkowity zakaz palenia
i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Osoby pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
3. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu
sportowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych
i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego zawodnika.

6.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku oraz
danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie ich w mediach w celach
informacyjnych.

7. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu turnieju.
8. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu.
9. O kwestiach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator.

