Zasady rozgrywania Turnieju PIU CUP 2013
I. INFORMACJE TECHNICZNE
1. Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 m x 24 m. Bramki
posiadają wymiar 5 m x 2 m.
2. Czas trwania jednego meczu wynosi 1 x 13 min.
3. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). Gra może być rozpoczęta w
sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników.
4. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą powrócić do gry) w jednym z zespołów
pozostanie mniej niż trzech zawodników należy mecz zakończyć.
5. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu sportowym (płaska podeszwa, lanki). Nie
wolno grać w butach z metalowymi lub plastikowymi wkrętami.
6. Zawodnik w czasie gry nie może nosić czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego
zawodnika
7. Zawodnikami turnieju mogą być tylko pracownicy firm lub instytucji zgłaszających się do turnieju, potwierdzeni przez
właściwe komórki w swojej firmie na karcie zgłoszeniowej. Wszyscy zawodnicy będą weryfikowani w dniu turnieju,
dlatego każdy musi mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
II. ORGANIZACJA TURNIEJU
1. Faza Eliminacyjna:
W wyniku losowania drużyny zostały podzielone na 8 grup, w których grają systemem każdy z każdym. Za zwycięstwo
drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt i 3:0 w
bramkach.
O kolejności w tabeli decyduje:
• po pierwsze większa ilość zdobytych punktów
• po drugie wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami – w przypadku 3 lub więcej takich
drużyn tworzy się małą tabelkę
• po trzecie lepsza różnica bramek
• po czwarte większa ilość zdobytych bramek
• po piąte losowanie
2.

Faza Finałowa:
Do fazy finałowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Faza finałowa będzie rozgrywana systemem
pucharowym, tzn. przegrywający odpada. Schemat rozegrania fazy finałowej określa harmonogram turnieju. Zostanie
rozegrany mecz o III miejsce.

III. PRZEPISY GRY
1.
W czasie turnieju obowiązują przepisy FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami:
• dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia
może potraktować jako niesportowe zachowanie i ukarać zawodnika wchodzącego karą jednominutową.
• Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 5 metrów od piłki
• Rzut karny – wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki.
• Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boiska, mur ustawiamy w
odległości 5 metrów od piłki
• Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma
• W trakcie turnieju występuje zakaz gry wślizgiem w kontakcie z przeciwnikiem.
• Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: jednominutowe, dwuminutowe i czerwona kartka.
Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową może powrócić na boisko po minięciu kary czasowej lub po
straconej bramce. Zawodnik wykluczony z gry – czerwona kartka - nie może powrócić już do gry w tym
spotkaniu. Po minięciu kary czasowej lub straconej bramce może wejść na boisko inny zawodnik z tej drużyny.
W przypadku, gdy obie drużyny mają na karze po dwóch zawodników i pada bramka, obie drużyny mogą
uzupełnić skład po jednym zawodniku.
• W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.) sędzia natychmiast zakończy zawody.
Wynik meczu zostanie zweryfikowany, jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator turnieju zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków i urazów. Zaleca się, aby
zawodnicy biorący udział przeszli badania lekarskie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
szatni
2. Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem od NNW. Ubezpieczenie zawarte zostało przez Confex sp. z o.o, firmę
udostępniającą halę piłkarską i teren wokół na czas turnieju. Na wszelkie pytania związane z warunkami umowy
ubezpieczenia odpowiada firma Confex sp. z o.o..
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W przypadku nieprzestrzegania
regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę:
• walkower dla drużyny przeciwnej
• usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

