21.05.2022 OSTROŁĘKA
TURNIEJE PIŁKARSKIE NA BANDY

DRYBLUJ
STRZELAJ
BAW SIĘ
Miasto
Ostrołęka

ROCZNIK 2015/2016
ZAPISY: 535-315-715

INFORMACJE O WYDARZENIU
Nazwa wydarzenia: Futbol Drybling Cup
Termin: 21.05.2022
Miejsce: Orlik przy SP3 w Ostrołęce - ul. Skowrońskiego 8
Start wydarzenia: 10:30
Współorganizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Ostrołęka
Charakter wydarzenia: turniej piłkarski na bandy
Liczba drużyn: 8 zespołów

Miasto
Ostrołęka

REGUŁY GRY NA FUTBOL DRYBLING CUP
Liczba zawodników na boisku - 3 zawodników
Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników - 12
Boisko o wymiarach 14x10(m) metrów z bandami i 4 bramkami BazookaGoal
Spotkania rozpoczynamy wspólnym sygnałem dźwiękowym - zawodnicy
ustawieni są plecami do siebie na środku boiska. Po sygnale dźwiękowym
odwracają się i walczą o piłkę dla swojej drużyny (zdjęcie obok) - za prawidłowe
ustawienie odpowiadają trenerzy przed spotkaniem
Czas trwania spotkań 15 minut - przerwy między meczami wynoszą 5 minut
Zmiany hokejowe - zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero po
opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego
Po zdobyciu bramki drużyna tracąca bramkę wznawia grę spod własnych
bramek, natomiast druga drużyna musi wrócić na swoją połowę boiska
Wznowienie gry po faulu lub wypadnięciu piłki za boisko - drużyna przy piłce
wznawia grę najszybciej jak to możliwe bez gwizdka
Zawodnicy nie mogą blokować bramek - strefa wyłączona z gry
Nie stosuje się kar minutowych. W przypadku niesportowego zachowania w
wyjątkowych sytuacjach obowiązuje wykluczenie zawodnika z danego spotkania
Zmagania sędziują trenerzy drużyn występujących w danym meczu
Klasyfikacja końcowa drużyn nie jest prowadzona
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatniach i
innych miejscach na terenie obiektu w trakcie trwania Futbol Drybling Cup
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków przed,
po i w czasie trwania turnieju - za zawodników odpowiada opiekun grupy/trener
Organizatorzy nie odpowiadają z tytułu NNW osób biorących udział w turnieju, jak
również osób towarzyszących
Organizatorzy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej
interpretacji wszelkich kwestii spornych, odwołań i protestów
Wszystkich uczestników turnieju: trenerów, zawodników oraz rodziców obowiązują
zasady „Fair Play
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas całego wydarzenia
Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni zawodników/rodzice zawodników dają
organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników
turnieju (m.in. relacja foto oraz video) w trakcie jego trwania
Opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania zaświadczeń lekarskich swoich
zawodników o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju oraz ubezpieczenia
NNW

SKRÓCONE ZASADY GRY
Spotkanie rozpoczynamy sygnałem dźwiękowym - zawodnicy
ustawieni są plecami do siebie na środku boiska. Po sygnale
zawodnicy odwracają się i walczą o piłkę (zdjęcie obok)
Zmiany hokejowe - zawodnik wchodzący może wejść na boisko
dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego
Po zdobyciu bramki drużyna tracąca bramkę wznawia grę
dopiero w momencie kiedy drużyna przeciwna wróci na swoją
połowę boiska
Wznowienie gry po faulu lub wypadnięciu piłki za boisko drużyna przy piłce wznawia grę najszybciej jak to możliwe
Zmagania sędziują trenerzy drużyn występujących w danym
spotkaniu.

DOBREJ ZABAWY !

