Turnieju Ministrantów w piłkę nożną halową
1.

Organizatorem turnieju jest Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.

2.

Termin i miejsce turnieju:
Sala Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie przy ul. Stanisława Staszica 1A.
Sobota, 15 czerwca 2019 roku w godzinach 900 - 1400

3.

Uczestnictwo:
a. Wziąć udział w turnieju mogą ministranci uczący się w szkole podstawowej.
b. Drużyny należy zgłosić do 12 czerwca 2019 roku włącznie.
c. Każda parafia wystawia dwie drużyny – urodzeni do 2009 włącznie oraz urodzeni po 2009.
d. Każda parafia zobowiązana jest zapłacić wpisowe: 150 zł – dwie drużyny (lub 100 zł- jedna drużyna)
e. Drużyny muszą mieć minimum 5 zawodników, liczba biorących udział zawodników nie może
przekroczyć 10 osób.

4.

Zasady gry:
a. Mecze będą rozgrywane na boisku halowym.
b. Każdy ministrant obowiązany jest posiadać legitymację ministrancką lub pisemne potwierdzenie
od opiekuna ministrantów (karta zgłoszenia).
c. Każdy kapitan zespołu może poprosić o sprawdzenie czy na boisku nie znajduje się nieuprawniony gracz.
d. Obowiązują buty do gry na boiskach wewnętrznych (halowych).
e. Mecze będą rozgrywane w systemie 4 + 1, z zawodnikami rezerwowymi (1-5 osób)
f. Zmiany będą dokonywane w systemie hokejowym.
g. Połowa meczów będzie trwała 5 minut z 2 minutową przerwą (mecz - 12 min)
h. Mecz finałowy i o 3 miejsce będzie miał 7 minutowe połowy z 3 minutową przerwą (mecz - 20 min)
i. Zachowanie agresywne i wulgarne podczas meczu skutkuje:
• Żółtą kartką - 2 minutową kara dla zawodnika
• Czerwoną kartką - kara dla zawodnika do końca meczu
j. Bezwzględny zakaz robienia wślizgów.
k. Bramkarz zaczyna grę, gdy piłka opuści plac gry wyrzutem z ręki.
l. Na boisku rzuty autowe wykonywane są tylko od strony trybun
m. Standardowo wykonywane są rzuty rożne, wolne i karne
n. Zawodnicy w murze przy rzucie wolnym stoją w odległości 3 metrów.
o. W przypadku odbicia się piłki od sufitu gra jest kontynuowana.
p. Decyzje sędziów są ostateczne. Ich nierespektowanie może skutkować karą dla zawodnika.
q. Kapitanowie mogą zgłaszać swoje uwagi do sędziów.

5.

Nagrody:
a. 1 - 3 miejsca, puchary i dyplomy
b. Pozostałe drużyny - dyplomy.
c. Najlepszy strzelec - Puchar i dyplom. Decyduje największa liczba strzelonych goli.
W przypadku równej liczby decyduje miejsce drużyny w turnieju.
d. Najlepszy bramkarz – Puchar i dyplom. Decyduje najmniejsza liczba straconych goli.
W przypadku równej liczby decyduje miejsce drużyny w turnieju.
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