Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=216

kontakt: krzysztof.dziwisz@gmail.com
Żyrardów, 04.10.2018

Komunikat Organizacyjny
Piłka Nożna Szkół Ponadpodstawowych
Dziewczęta:
Termin:

Wtorek, 09.10.2018, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.30)

Miejsce:

Orlik przy SP nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11, Żyrardów;

Chłopcy:
Termin:

Środa, 10.10.2018, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.30)

Miejsce:

Boisko przy Hali AQUA, ul. Rotmistrza W. Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów;

Zasady uczestnictwa, kategoria chłopców oraz dziewcząt:


Zakaz gry we wkrętach metalowych.



Obowiązują listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela, lekarza lub
pielęgniarkę szkolną, wydrukowane ze strony powiatu.



Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione.



Obowiązują zgody rodziców (ważne dla opiekunów nauczycieli).



Aktualne legitymacje szkolne.



Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w
materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły prasowe.



Kierownicy i opiekunowie poszczególnych ekip odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo
w grupie.



Obowiązują jednolite stroje.



W drużynie max 10 zawodników.



Bramki 5 x 2m.



Ilość zawodników na placu gry 5 + bramkarz.



Pole karne umowne 9 m.



Rzut karny 9 m.



Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę ręką w obrębie własnej połowy.



Po autach wprowadzenie piłki ręką.



Zakaz wślizgów, chyba, że w obrębie robiącego wślizgu nie ma zawodnika 3 m.



W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

W kategorii chłopców dodatkowe postanowienia:


W grupie A rozstawiony jest zespół, który w roku ubiegłym zajął 1 miejsce –
ZS Nr 2 w Żyrardowie.



W grupie B rozstawiony jest zespół, który zajął w ubiegłym roku 2 miejsce –
ZS w Mszczonowie.



Pozostałe szkoły losują grupę, do której trafią.



Podział boisk w półfinałach:
Boisko A: 1 zespół z grupy A zagra z 2 zespołem grupy B.
Boisko B: 1 zespół z grupy B zagra z 2 zespołem grupy A.

Finał rozgrywamy na boisku A, równocześnie z meczem o miejsce 3 rozgrywanym na boisku B.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Krzysztof Dziwisz
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

