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/REJON PODHALE/
REGULAMIN GRY
1. Zwycięzcy etapu rejonowego z każdej kategorii zagrają w finale diecezjalnym.
2. Zwycięzcy finału diecezjalnego zagrają w finale ogólnopolskim.
3. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem i datą
urodzenia.
4. Każda drużyna musi posiadać opiekuna w czasie całego turnieju. Może to być ksiądz opiekun SL lub wyznaczona przez niego
pełnoletnia osoba.
5. Każdy opiekun (ksiądz opiekun SL lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba) przywozi podpisaną listę zawierającą skład
drużyny wraz z danymi zawodników /wzór - załącznik/.
6. Ksiądz opiekun SL jest odpowiedzialny za zebranie oświadczeń od rodziców wyrażających zgodę na udział dziecka w zawodach
/wzór - załącznik/.
7. Kategorie:

Ministrant – (roczniki 2010 - 2006)
Lektor młodszy – (roczniki 2005 - 2002)
Lektor starszy – (roczniki 2001 - 1997)
8. W grze bierze udział pięciu zawodników i bramkarz. Ilość zawodników w drużynie - razem z rezerwowymi - nie może przekroczyć
dziesięć osób.
9. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której „starszy” zawodnik grałby w „młodszej” kategorii (dyskwalifikacja drużyny). Natomiast
zawodnik z „młodszego” rocznika może grac w „starszej” kategorii. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie tzn. że – na przykład
- zawodnik „lektor młodszy” może grać w drużynie „lektor starszy” ale wtedy nie może już grać w innej drużynie.
10. Czas gry zostanie ustalony przed rozgrywkami.
11. W rozgrywkach rejonowych stosuje się system rozgrywek GRUPOWYCH. W turnieju będzie 8 drużyn – robimy dwie grupy
– w grupie gra każdy z każdym – półfinały: drużyna 1 z gr. A z 2 z gr. B i 1 B z 2 A – zwycięzcy grają FINAŁ - NIE GRAMY O
TRZECIE MIEJSCE.
12. Punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. W wypadku identycznego bilansu punktowego o zwycięstwie
decydują (kolejno): a) Bezpośredni mecz między drużynami

b) Bilans bramkowy (ilość goli strzelonych – straconych)

13. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian
14. Do gry używać należy miękkiego obuwia
15. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
16. Kary: żółta kartka – 2 minuty kary (za przekleństwo), czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu. Za wybitnie nie sportowe
zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
17. Sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce
rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona
przez świadka zajścia np. innego opiekuna)
18. Za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
19. Za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała
20. Koszt udziału w eliminacjach jest ustalany przez koordynatora.
21. Ponieważ każdy ministrant i lektor jest ubezpieczony w szkole (NW), dlatego organizatorzy nie doubezpieczają zawodników na czas
trwania turnieju.
22. W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy ogólne, decydują organizatorzy.
23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
24. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad.

