REGULAMIN TURNIEJU MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁKARZYKACH

ORGANIZATOR:
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611
Warszawy.
MIEJSCE ROZGRYWEK:
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611
Warszawy.
CEL IMPREZY:
 Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie dzieciom i rodzicom udziału w atrakcyjnej formie,
w czynnym wypoczynku i zdrowej rywalizacji sportowej w czasie wolnym.
UCZESTNICTWO:
 W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z uczestników powyżej 6 roku życia.
 Drużyna składa się z dwóch uczestników
 Losowanie drużyn rozpoczyna się w momencie rejestracji uczestników. Od godziny 9:30
WARUNKI UDZIAŁU:
 Zgłoszenie się na listę zawodów do 16.11.2022 r. pod numer tel. 22 443 00 91
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Rozgrywki podzielone są na fazę grupową oraz pucharową.
2. Każdy mecz rozgrywany jest do 10 bramek.
3. Z grup wychodzą po dwie drużyny z największą ilością zdobytych punktów.
4. W fazie pucharowej, zwycięzca przechodzi do następnej rundy, a przegrany odpada z
turnieju.
5. Mecz o 3 miejsce odbywa się między dwoma przegranymi zespołami rundy półfinałowej.
PRZEPISY GRY:
1. Mecz rozpoczyna się od ustawienia zespołów przy stole.
2. Po stronie serwującej zaczyna mecz drużyna wymieniona jako pierwsza
3. na rozpisce meczowej turnieju
4. Drużyna serwująca musi wyraźnie zapytać przeciwników czy są gotowi do rozpoczęcia gry.
Piłkę można wprowadzić w ruch dopiero w chwili zgłoszeniu gotowości przez przeciwników
lub po upływie 10 sekund od zapytania o gotowość, jeżeli odpowiedź nie została udzielona.
5. Za martwą piłkę uznaje się piłkę, która całkiem się zatrzymała i nie może być dotknięta przez
żadnego piłkarzyka.
6. Martwa piłka poruszenia stołem dokonuje zespól w którego strefie znajduje się piłka.
7. W strefie pomocy poruszenia stołem dokonuje drużyna wskazana przez Sędziego
8. Jeżeli na skutek poruszania stołem przez przeciwników drużyna traci piłkę, piłka musi być jej
zwrócona do linii, z której ją straciła
9. Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) jest dozwolona po bramce.
10. Obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony.

11. Bramka zdobyta z naruszeniem przepisu 9. nie jest uznawana i traktowana jako faul.
12. Jeżeli naruszono przepis 9. ale bramka nie została zdobyta, drużyna przeciwna decyduje, czy
gra jest kontynuowana, czy wznawiana serwem z jej linii pomocy.
13. Wznowienie następuje, gdy drużyna nie będąca w posiadaniu piłki ingeruje w grę poruszając
stołem.
14. Wznowienie następuje z linii pomocy drużyny poszkodowanej lub ataku,
15. w zależności od tego gdzie znajdowała się piłeczka w chwili popełnienia faulu przez
przeciwnika.
PUNKTACJA MECZU:
1. Punktacja w meczach przedstawia się następująco:
A. Zwycięstwo – 3 pkt
B. Porażka - 0 pkt
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. Przekleństwa i obelgi są zabronione. Notoryczne łamanie tego przepisu
2. może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów turnieju.
3. Na stole nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
4. Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób.
5. Jeżeli przeciwnik jest w posiadaniu piłki, zabronione jest uderzanie w bandę. W szczególności
zabronione jest szybkie, regularne uderzenia w jedną lub naprzemiennie w obie bandy.
6. Zabronione jest odbieranie telefonów komórkowych w trakcie gry.
7. Widzowie muszą zachowywać dystans od stołu, tak by nie przeszkadzać graczom w meczu.
8. Każdy gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia na stosowną odległość
przeszkadzających mu widzów.
9. Jeżeli któremuś z zawodników przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona.
10. Jeżeli bramka została zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy przeszkodzono, jest
anulowana.
11. Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.
12. Regulowanie ustawienia stołów, pola gry lub piłkarzyków jest zabronione.
SĘDZIA:
Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.
NAGRODY:
1. Za I-miejsce Puchar + piłka AL RIHLA oraz karnet do OSIR WAWER o wartości 300 zł
2. Za II-miejsce piłka AL RIHLA oraz karnet do OSIR WAWER o wartości 200 zł
3. Za III-miejsce piłka AL RIHLA oraz karnet do OSIR WAWER o wartości 100 zł
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3. Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu o ile owe
zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów
4. Każdy biorący udział w Mistrzostwach przez przystąpienie do niego akceptuje
5. warunki niniejszego regulaminu.

