MIASTO
ŻYRARDÓW

POWIAT
ŻYRARDOWSKI

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ w FUTSALU
ŻYRARDÓW – 06-08/03/2019 r.

1. CEL:
➢ Popularyzacja Futsalu wśród dzieci i młodzieży,
➢ Wyłonienie najlepszych drużyn w Futsalu.

2. ORGANIZATOR:
➢ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” z siedzibą
w Żyrardowie,
➢ Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej,
Kierownik Igrzysk – Michał Ciecharowski,
salos.zyrardow@gmail.com, telefon 600-725-594

3. TERMIN: 6 - 8 marzec 2020 r.
Przyjazd zespołów do 6 marca 2020 r. do godz. 17.00 do biura zawodów
w Hali AQUA Żyrardów, ul. Witolda Pileckiego 25/27.
Program zawodów zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń.

4. MIEJSCE ZAWODÓW:
Igrzyska zostaną rozegrane w Żyrardowie na dwóch obiektach:
➢ Hala AQUA ŻYRARDÓW, ul. Witolda Pileckiego 25/27 w Żyrardowie,
➢ Hala Powiatowa przy ZS1 na ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie,
➢ Hala Sportowa przy ZSP Nr 1 na ul. Szkolna 1 w Mszczonowie,
➢ Hala Sportowa przy ZS Nr 3 na ul. Kościuszki 25 w Wiskitkach.

5. UCZESTNICTWO:
W Igrzyskach udział biorą chłopcy oraz dziewczęta z kategorii:
➢ piłka nożna 5 – osobowa dziewcząt (kat. A), (rocznik 2003-2004)
➢ piłka nożna 5 – osobowa dziewcząt (kat. B), (rocznik 2005-2006)
➢ piłka nożna 5 – osobowa chłopców (kat. A), (rocznik 2003-2004)
➢ piłka nożna 5 – osobowa chłopców (kat. B), (rocznik 2005-2006)
➢ piłka nożna 5 – osobowa chłopców (kat. C), (rocznik 2007 i młodsi)
Założenia techniczno – organizacyjne
➢ Zespół może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener i kierownik.

Igrzyska zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami w SALOS RP oraz PZPN.
Obowiązują:
➢ W zgłoszeniu należy przypisać numer do zawodnika;
➢ Jednolite stroje z numerami na koszulkach,
➢ Zgody rodziców (ważne dla opiekunów);
➢ W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator,
a co do zaistniałych wydarzeń boiskowych ostateczną decyzję zawsze podejmują
sędziowie prowadzący zawody zgodnie z duchem gry i obowiązującymi przepisami
gry futsal PZPN;
➢ Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie;
➢ Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada;

6.

Przepisy gry:

➢ Czas gry:
Kategoria „A” 2 x 12 min z 2 min. przerwą.
Kategoria „B” 2 x 10 min. z 2 min. przerwą.
Kategoria „C” 2 x 8 min. z 2 min. przerwą.
W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w tak zwanym „systemie
hokejowym” w wyznaczonej strefie zmian przy ławkach rezerwowych. Czas gry zatrzymywany
jest na wyraźną decyzję tylko i wyłącznie sędziego. W meczach fazy finałowej ostatnia minuta
przy wyniku remisowym bądź przewadze jednobramkowej którejś z drużyn będzie
zatrzymywany.
➢ Bramkarz. Bramkarz wznawia grę wyłącznie ręką. Bramkarz nie może zdobyć
bezpośrednio bramki po wyrzucie piłki ręką i bez kontaktu z podłożem lub innym
zawodnikiem. Zmiana bramkarza za zawodnika z pola może mieć miejsce wyłącznie
w strefie zmian, zawodnik wchodzący musi posiadać znacznik przygotowany przez
organizatorów. Czas na wznowienie gry wynosi 4 sekundy. Po upływie tego czasu
i nie wznowieniu gry – drużynie przeciwnej przysługuje rzut wolny pośredni
z linii pola karnego.
➢ Wznowienia gry. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki po stałym
fragmencie gry wynosi 5 metrów. Po uderzeniu piłki o sufit hali, piłka wznawiana
na styku środkowej oraz bocznej strefy boiska przez drużynę przeciwną. Wrzut
wykonywany jest z piłki stojącej poza polem gry. Czas na wznowienie stałego
fragmentu gry wynosi 4 sekundy. W przypadku wznowienia gry z wrzutu z piłki,
która się poruszała, z pola gry lub po upływie 4 sekund – wrzut przyznaje się drużynie
przeciwnej.

➢ Przedłużony rzut karny. W przypadku trzeciego przewinienia w kategorii
C oraz czwartego w kategorii B i A stosowany będzie przedłużony rzut karny
z odległości 9 metrów, każdy kolejny faul to kolejny rzut karny.
➢ O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie
z zasadą:
- Za zwycięstwo –

3 punkty.

- Za remis –

1 punkt.

- Za przegraną –

0 punktów.

➢ W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności
decyduje:
- Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.
- Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.
- Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.
- Różnica bramek ze wszystkich spotkań.
Wymogi sprzętowe.
➢ Zawodny grają w obuwiu piłkarskim miękkim.
➢ Rozgrywki będą się odbywały piłką halową.

7. KARY
Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą
wychowawczą 2-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie
zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej
kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą
2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki
tylko w przypadku gdy jego drużyna gra w osłabieniu. W przypadku gdy obie drużyny grają
w równych składach 5cio 4ro lub 3 osobowych kara czasowa nie podlega anulowaniu.
Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać
odsunięty na cały czas trwania zawodów.

