
PRZEBIEG TURNIEJU :  

- Czas gry i forma jest zależny od ilości drużyn, które zgłoszą chęć udziału w turnieju, 

- Podczas losowania grup, odbędzie się też losowanie drużyny narodowej (drużyny, które biorą udział 
w Mundialu 2018 w Rosji), którą będzie reprezentowała dana drużyna, 

- Pamiątkowe puchary dostaną 3 najlepsze drużyny turnieju. Dodatkowo nagrodzeni zostaną : 
najlepszy strzelec, oraz najlepszy bramkarz turnieju. 

WARUNKI UDZIAŁU :  

-Każda drużyna musi mieć kapitana lub kierownika, który będzie odpowiedzialny za zgłoszenie 
drużyny, udział w losowaniu, oraz o przebiegu dalszym przebiegu rozgrywek . Kierownik drużyny 
będzie również odpowiedzialny za zachowanie zawodników, oraz osób towarzyszących podczas 
odbywania się turnieju, 

-  Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej przed turniejem, 

-  Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie,  

- Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i 
przepisach gry,  

ORGANIZACJA ROZGRYWEK :  

- dokładny system rozgrywania zawodów zostanie podany po upływie zgłoszeń ,  

- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt za przegraną 0 punktów, 

- o kolejności w tabeli decyduje : liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku, 
różnica bramek, rzuty karne (w przypadku spełnienia w/w warunków zainteresowane drużyny będą 
strzelały po 3 rzuty karne) 

-organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w 
turnieju, osób chorych, oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry 

- organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do gry,  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Orlik 2012, 

- drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie. 

PRZEPISY GRY :  

- turniej odbywa się na boisku Orlik 2012 ,  

- zespoły występują w sześcioosobowych składach (5+1) 

- gra może zostać rozpoczęta, gdy drużyna liczy 5 zawodników 

- ilość zmian jest niegraniczona, 

- bramkarz może się zmienić z każdym z zawodników, jednak następuje to w przerwie w grze, 

- zabronione jest obuwie z wkręcanymi metalowymi korkami, dopuszczone jest tylko obuwie 
sportowe, 

- zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu zawodników,  

- wybicie z autu następuje po zagraniu piłki nogą,  

- zawodnik może być ukarany karą minutową w momencie gdy : brutalnie sfauluje przeciwnika, 
słownie lub czynnie zademonstruje swoje niezadowolenie, uporczywie narusza przepisy gry w piłkę 
nożna, zachowuje się wybitnie niesportowo, używa ordynarnego i znieważającego języka  

 


