Regulamin VII Halowego Turnieju Katolickich Szkół
Ponadgimnazjalnychw Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Biskupa Siedleckiego

Miejsce i Termin

Hala sportowa przy ul. Jerzego Popiełuszki 8, Siedlce
Termin zawodów: 01 marca 2019 r. godz.9.30

Zasady i system rozgrywek:
















Drużyna składa się z 10 zawodników
W trakcie meczu na boisku przebywa 5 zawodników ( 4 zawodników w
polu i bramkarz)
W czasie meczu ilość zmian jest nieograniczona
Drużyna powinna posiadać jednolite stroje sportowe
Każdy zawodnik musi posiadać obuwie przeznaczone do gry w hali
Turniej będzie rozgrywany w hali sportowej (wymiary boiska 40m x
20m)
Bramki o wymiarach 3m x2m
Mecze rozgrywane będą piłką do gry w hali (piłka futsalowa)
Czas gry 2x7 min (przerwa tylko na zmianę stron)
Gra systemem „każdy z każdym”
O kolejności drużyn decyduje ilość zdobytych punktów (wygrany mecz 3
pkt remis 1 pkt przegrana 0 pkt)
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwie
drużyny o kolejności decyduje wynik bezpośredniego meczu (następnie
lepsza różnica bramek, więcej bramek zdobytych).
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez więcej niż
dwie drużyny o kolejności decydują wyniki meczy między
zainteresowanymi drużynami (następnie lepsza różnica bramek, więcej
bramek zdobytych między zainteresowanymi drużynami, lepsza różnica
bramek w całym turnieju więcej bramek strzelonych ).

Uczestnicy turnieju
Kategoria dziewcząt





Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaski
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Kategoria chłopców





Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie

Kolejność meczy
KLO Siedlce – SLO Sokołow Pod. – chł.
KLO Siedlce – SLO Sokołów Pod. – dz.
Oficjalne otwarcie turnieju
SLO Mińsk Maz.. – KLO Garwolin – chł.
KLO Garwolin - KLO Biała Pod. – dz.
KLO Siedlce – KLO Garwolin – chł.
KLO Siedlce - KLO Garwolin – dz
SLO Mińsk Maz - SLO Sokołów Pod. – chł.
. KLO Biała Pod - SLO Sokołów Pod. – dz
KLO Siedlce – SLO Mińsk Maz. – chł.
KLO Siedlce - KLO Biała Pod. – dz.
SLO Sokołow Pod - KLO Garwolin – chł.
SLO Sokołów Pod. – KLO Garwolin – dz.
Oficjalne zakończenie zawodów
Postanowienia końcowe





organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
organizator nie zapewnia wody na zawody
ubezpieczenie w zawodników we własnym zakresie
każdy uczestnik turnieju musi wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody
na udział w zawodach (oświadczenie do pobrania ze strony
www.klosiedlce.pl). Za oświadczenie odpowiada opiekun drużyny i jest
ono przetrzymywane przez szkołę

