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REGULAMIN
techniczny Turnieju Piłki Nożnej Halowej,
wliczanej wyłącznie do punktacji drużynowej
XXXII Spartakiady Pracowników Z.A. „Puławy” S.A.
1. ORGANIZATOR - Ognisko TKKF "Chemik
2. CZASI MIEJSCE - Turniej odbędzie się w dniach 18 i 25 marca 2010 r. w hali MOSiR w
Puławach przy ul. Partyzantów 11 w godz.18.00 do 21.00 (możliwe jest przedłużenie gier o
jeden dzień). Terminarz gier przedstawiony zostanie po spotkaniu kapitanów drużyn.
3. UCZESTNICTWO - W turnieju mogą brać udział reprezentacje poszczególnych jednostek
organizacyjnych Z. A. "Puławy'' S.A. oraz reprezentacje Spółek (wyłącznie pracownicy i
emeryci).
Ustala się wpisowe do konkurencji piłka nożna halowa
dla Spółek wysokości 120 zł od drużyny. Listy zgłoszeń drużyn oraz wpłaty od Spółek
(gotówką lub przelewem na konto Ogniska) przyjmowane będą w biurze Ogniska do dnia
02.03.2010r.(tel.37-83) Nr konta 78 1020 3219 0000 9902 0039 7356.
4. ZGŁOSZENIA - Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Ogniska TKKF "Chemik"
tel.37-83 do dnia 02.03.2010r.
Zebranie kapitanów drużyn w dniu
02.03.10 w biurze Ogniska o godz.13.45.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA - Turniej przeprowadzony będzie wg dołączonych
przepisów gry. Czas trwania meczu wynosi 2 x 10 min. plus 2 min. przerwy. Drużyny występują
na boisku w 5-cio osobowych składach, (w chwili rozpoczęcia meczu drużyna musi liczyć co
najmniej 4 zawodników).
6. PUNKTACJA - o kolejności zajętych miejsc przez drużynę decydować będzie w
pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów (za zwycięstwo 3 pkt za remis 1 pkt walkower 0
pkt), następnie różnica bramek. W przypadku jednakowej ilości punktów oraz różnicy bramek o
miejscu decyduje wynik meczu bezpośredniego, jeżeli był remis to większa ilość zdobytych goli.
- W meczach eliminacyjnych (grupowych) drużyna musi rozegrać co najmniej dwa mecze,
żeby była zakwalifikowana do finałów ("A", "B", "C" lub "D"). W przypadku rozegrania tylko
jednego meczu eliminacyjnego, drużyna zostanie zdyskwalifikowana (nie sklasyfikowana), a
wynik rozegranego meczu zostanie anulowany.
- W meczach finałowych (Finały: "A", "B", "C" i "D") drużyna musi rozegrać co najmniej
jeden mecz bez walkoweru, aby była sklasyfikowana w tym finale. Jeżeli nie stawi się na żaden
mecz finałowy, zostanie sklasyfikowana na ostatnich miejscach w turnieju (bez względu na to,
do którego finału zakwalifikowała się po meczach eliminacyjnych).
- NAGRODY - Pierwsze trzy drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Zawodników obowiązuje strój sportowy.
Interpretacja w/w Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
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