Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI 2018

§ 1.ORGANIZATOR

Organizatorem #GRAMYDLADZIECI 2018 jest Fundacji SŁONIE NA BALKONIE.
Środki zebrane z wpisowego za udział w turniejach oraz podczas kwest i licytacji
- przeznaczone zostaną na utworzenie ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ, w której
od

połowy

2018

realizować

będziemy

PROGRAM

POMOCY

DZIECIOM

PO TRAUMIE - pomoc terapeutyczną dla dzieci, które straciły najbliższych,
doświadczyły

przemocy

bądź

są

ofiarami

nieszczęśliwych

wypadków.

Dzieci osieroconych, cierpiących na depresję czy zaburzenia lękowe.
#GRAMYDLADZIECI zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydent Pani Hanny
Zdanowskiej.

§ 2. BIURO ORGANIZACYJNE

#GRAMYDLADZIECI 2018 / Fundacja SŁONIE NA BALKONIE
koordynator: Michał Żak
tel./fax (42) 672 61 19
mob. 603 805 335
e-mail: turniej@slonienabalkonie.pl
www.slonienabalkonie.pl

§ 3. UCZESTNICTWO

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownika / kapitana drużyny) do kontaktu
z organizatorem.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do wybranego turnieju jest złożenie przez kierownika
/ kapitana drużyny formularza zgłoszeniowego z wypisanymi nazwiskami zawodników
(turniej@slonienabalkonie.pl)

oraz dokonania wpłaty wpisowego za udział

w wybranym turnieju w wysokości 1000 zł (od drużyny + vat)
3.

Turnieje

#GRAMYDLADZIECI

odbędą

się

w

następujących

temninach:

- 21 styczeń (sobota) Turniej Siatkówki #GRAMYDLADZIECI
- 27 styczeń (sobota) Turniej Halowej Piłki Nożnej #GRAMYDLADZIECI

3. Jedna drużyna może zgłosić minimum 6 zawodników
4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej dzień przed zawodami na konto Fundacji:
Fundacja SŁONIE Bank: Bank Polski PKO z dopiskiem #GRAMYDLADZIECI 2018
Nr rachunku: 35 1020 3408 0000 4702 0361 1688

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju
i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

3. Prawo interpretacji spraw związanych z turniejem, nie ujętych w regulaminie
przysługuje organizatorowi.

4.

W

turnieju

nie

mogą

występować

zawodnicy

występujący

aktualnie

/ przebywający na testach bądź przygotowujący się do sezonu z zespołem
ekstraklasy / I / II

lub III ligi ogólnopolskiej piłki nożnej bądź

ligi futsalu.

5. Pamiętamy, że turniej ma charakter charytatywny, traktujemy go jako zabawę
i przestrzegamy zasad Fair Play.

Turniej Halowej Piłki Nożnej #GRAMYDLADZIECI 2018

§ 1. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki odbywają się w ciągu jednego dnia - w sobotę 27 stycznia 2018
2. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie ustalonym przez
organizatora.
3. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej jest rozgrywany według obowiązujących
przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami
ustalonymi w niniejszym regulaminie.

§ 2. PRZEPISY GRY

1. Drużyna składa się z minimum 6 zawodników i występuje w jednolitych
ponumerowanych

strojach

(bramkarz

musi

grać

w

stroju

odróżniającym

się kolorystycznie od strojów drużyny).
2. Zespoły grają w składach - 4 zawodników + bramkarz. Drużyna może dokonywać
zmian

w trakcie trwania meczu systemem

się przy ławce rezerwowej każdej z drużyn.
3. Czas trwania meczu to 2 x 13 min.

"hokejowym" , a zmiany odbywają

4. Niedozwolone jest wejście wślizgiem przy zawodniku - kara 2 minut, w przypadku
wejścia wślizgiem bramkarza poza polem, bramkarz dostaje karę 2 minut, taka sama
kara dotyczy dotknięcia ręką piłki przez bramkarza poza polem karnym. Bramkarz
odbywa również karę

w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest,

aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola).

5. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu automatycznie
może wejść na boisko zawodnik lub zawodnicy odbywający karę - 2 minut.
6. Kary dla zawodników:
- pierwsza żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.
- druga żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest
równoznaczna z pokazaniem zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniu go z gry
w danym spotkaniu, a drużyna gra w osłabieniu przez dwie minuty.

- czerwona kartka - zawodnik jest odsunięty od występu w co najmniej 1 meczu.
Organizator na wniosek sędziego zawodów, może zadecydować o podwyższeniu
kary.
7. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy dla przeciwnika.

8. Rzut autowy wykonywany jest nogą zza linii autowej i jest traktowany jako rzut
pośredni.
9. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 7 metrów od bramki.

10. Podczas stałych fragmentów gry obowiązuje odległość 2 metrów zawodnika
od piłki.

11. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji
od bramkarza wynosi 5 sekund. W przeciwnym razie jest wykonywany rzut pośredni
dla drużyny przeciwnej.
12. Organizator zapewnia sędziowanie imprezy przez zespół sędziowski związany
z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej.
13. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego zawodów ma tylko
i wyłącznie oznaczony opaską kapitan drużyny.
14. Przy ustalaniu końcowej klasyfikacji w tabeli organizator wprowadza następujące
reguły:
- zwycięstwo drużyny - 3 punkty / remis - 1 punkt / porażka 0 - punktów
15. Jeżeli nie nastąpi rozstrzygnięcie w regulaminowym czasie gry - zespoły
rozegrają serię rzutów karnych zgodnie z przepisami PZPN. Pierwszą serię rzutów
karnych (3) mogą wykonywać tylko zawodnicy, którzy w momencie zakończenia
meczu przebywali na boisku.
16. O kolejności zespołów w grupie decyduje kolejno:
- liczba zdobytych punktów / bilans bramkowy / wynik bezpośredniego spotkania
(w przypadku remisu bezpośredniego zwycięzce - wyłaniają rzuty karne)
17. Do rozgrywek pucharowych awansują zespoły, które w swoich grupach zajęły
miejsca 1-2, oraz 2 zespoły z najlepszym bilansem z miejsca 3.

Turniej Siatkówki #GRAMYDLADZIECI 2018

§ 1. SYSTEM ROZGRYWEK

1.Rozgrywki odbywają się w ciągu jednego dnia - w sobotę 21 stycznia 2018
2. Mecze odbywają się jednocześnie na dwóch małych boiskach. Siatka podczas gier
eliminacyjnych zawieszona jest na wysokości 235 cm. Podczas rozgrywek finałowych
– 243 cm. Gramy do 2 wygranych setów.

I. TURNIEJ ELIMINACYJNY :

1. Drużyny zostaną podzielone na 2 grupy po 4 zespoły, w których rozegrają mecz
każdy z każdym. Zwycięzcy i drużyna z drugiego miejsca przechodzą do finału.
2. Mecze finałowe będą rozgrywane jednocześnie na dwóch boiskach.
3. Zespoły, które uplasują się na 2 miejscu w swojej grupie rozegrają mecz o III
miejsce.
4. Zespoły, które uplasują się na 1 miejscu w swojej grupie rozegrają mecz finałowy,
który wyłoni zwycięzce turnieju.

§ 3. PRZEPISY GRY

1. Mecze trwają do dwóch zwycięskich setów. Jeden set gramy do 15 punktów.
Sprawy

sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. Przerwy między setami

przewidziane są wyłącznie na zmianę stron.

2. Uczestnicy powinni znać oficjalne przepisy gry w siatkówkę i ściśle je przestrzegać.
3. W razie wątpliwości tylko grający kapitan ma prawo prosić o wyjaśnienie.
4. Jeżeli piłka dotknie sufitu po zagraniu zawodnika, punkt zostaje przyznany
drużynie przeciwnej.

5. Zawodnicy rezerwowi muszą znajdować się w strefie zmian.

6. Zmiany hokejowe: najpierw musi nastąpić zejście zawodnika, a potem wejście
7. Obuwie dowolne z płaską podeszwą przystosowane do gry na hali.

8. Pamiętamy, że turniej ma charakter charytatywny, traktujemy go jako zabawę
i przestrzegamy zasad Fair Play.

§4. PUNKTACJA

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 1 pkt, w przypadku porażki 0 pkt.
Gramy do 2 wygranych setów przez drużynę. Set gramy do 15, w przypadku
równowagi 14:14 gra jest kontynuowana aż do uzyskania różnicy dwóch punktów
(16:14, 17:15, itp.)

O kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów (wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.)
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły, o miejscu
w

tabeli

decyduje

wynik

bezpośredniego

spotkania

tych

drużyn.

Bieżące informacje na temat #GRAMYDLADZIECI 2018 na stronie www.slonienabalkonie.pl

