AKTUALIZACJA: 07.06.2017

REGULAMIN FUTSAL
CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych drużyn XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych
oraz popularyzacja futsalu w środowiskach polonijnych.

MIEJSCE:
Hala Sportowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, ul. Św. Józefa 17.

TERMIN:
31 lipca – 1 sierpnia 2017 r.

UCZESTNICTWO:
Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają
wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające
za granicą. W turnieju uczestniczą maksymalnie 10 – osobowe drużyny polonijne.

KATEGORIE WIEKOWE:
W turnieju uczestniczyć mogą osoby, które w dniu rozpoczęcia zawodów ukończyły 17 rok
życia. Ewentualny podział na kategorie wiekowe w oparciu o regulamin Światowych Igrzysk
Polonijnych SWP, po zamknięciu listy zgłoszeń. Turniej zostanie rozegrany, gdy zgłoszą się,
co najmniej 4 zespoły.

SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.

2. Ilość zawodników:
Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4 zawodników
w polu). Drużyna liczy maksymalnie 10 zawodników.
Niedopuszczalny jest udział w drużynie zawodników spoza 10-osobowego składu
podanego przed rozpoczęciem meczu. Podczas całego spotkania wolno wymieniać
dowolną ilość zawodników.
3. Zmiany:
Zmiany zawodników i bramkarza muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu,
tj. "w strefie zmian", przy czym zawodnik wchodzący na boisko może włączyć się do gry
dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący opuści pole gry. Zawodnik, który został
zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza. Bramkarz może
zamienić się z zawodnikiem z pola w strefie zmian pod warunkiem, że ubiór zawodnika
(bramkarza) będzie się różnić od ubioru pozostałych zawodników. Zmiany "w locie"
zawodników i bramkarza nie wymagają przerwy w grze i zgody sędziego.
Drużyna musi rozpocząć spotkanie co najmniej w 4-osobowym składzie. Jeżeli w wyniku
wykluczeń lub innych zdarzeń w zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz
należy zakończyć. W sytuacji gdy: podczas "lotnej" zmiany zawodnik rezerwowy
wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik całkiem opuści pole gry, to sędzia
przerywa grę, udziela zawodnikowi wchodzącemu upomnienia (żółta kartka), a grę
wznawia rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie
przerwania gry.
4. UWAGA WAŻNE !
Jeżeli drużyna nie zgłosi się na mecz w wyznaczonym czasie (czas oczekiwania 5 minut)
bez podania sensownego powodu, zawody zostają zweryfikowane przez sędziów jako
przegrane (5:0) na niekorzyść drużyny, która nie stawiła się na mecz.

Jeżeli drużyna nie zgłosi się na mecz w wyznaczonym czasie dwa razy bez podania
sensownego powodu, organizatorzy mają prawo do usunięcia drużyny z rozgrywek,
a drużynom które nie grały z zdyskwalifikowaną drużyną zostanie przyznany wynik
(5:0). Wyniki rozegranych meczów z drużyną zdyskwalifikowaną zostają zachowane.
5. Czas gry 2 x 10 minut (czas zatrzymywany).
6. System gier – uzależniony od ilości zgłoszeń.
7. Pozostałe: rozmiar bramek – do piłki ręcznej; obuwie – halowe (z jasną podeszwą);
sędziowie – jeden arbiter podczas gry.
8. Kary:
2 x żółta kartka – pauza 1 mecz;
czerwona kartka (akcja ratunkowa) – pauza 1 mecz, drużyna gra w osłabieniu 1,5
minuty lub do straty gola;
inne niesportowe zachowanie – decyzja komisji sędziowskiej i koordynatora.
9. Listy zgłoszeniowe – w osobnym komunikacie sportowym.
10. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów/
Sędziemu Głównemu.
11. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest

koordynator

–

p.

Sławomir

Pawenta,

tel.

+48 781 130 301,

e-mail:

slawomir.pawenta@torunfc.pl .
12. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez organizatora.
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