Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/
Żyrardów, 30.04.2019

Komunikat Organizacyjny
Mini Piłka Nożna Szkół Podstawowych – Dzieci (2006 i młodsi)
Miejsce: Boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11
Termin:
Chłopcy
Dziewczęta

czwartek

16.05.2019

godz. weryfikacji

8.45 (rozpoczęcie 9.00)

piątek

17.05.2019

godz. weryfikacji

8.45 (rozpoczęcie 9.00)

1. Obowiązują:


Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez
pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich dziecka i zgodzie na
wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu),



Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki.



Jednolite stroje z numerami na koszulkach,



Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów) oraz ważne legitymacje szkolne;



Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie;



Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione.



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.



W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

2. Uczestnictwo


drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2006 i młodsi



zespół liczy do 10 zawodników/czek

3. Przepisy gry


zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz



zawody rozgrywane na boisku z trawą syntetyczną - boisko typu ORLIK
o

o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m



obuwie: typu adidas, korki lane,



piłka: numer „4”,



gra bez “spalonego”,



bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,



piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,



jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie
popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym
przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,



podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki,



stosowane będą kary wychowawcze: 1 min., 2 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu)

4. Punktacja



3 pkt.- za zwycięstwo



1 pkt. - za remis



0 pkt. za porażkę

O kolejności zespołów decydują kolejno:


większa liczba zdobytych punktów



jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów:
o większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
zespołami (bezpośredni mecz /-e)
o korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
o korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
o większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju



jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne
między zainteresowanymi zespołami

Ze sportowym pozdrowieniem,
Kamil Owczarek
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

