LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017
HONOROWY PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ŁUKASZ BOROWIAK

STAROSTA LESZCZYŃSKI
JAROSŁAW WAWRZYNIAK

REGULAMIN
MISTRZOSTW W PIŁCE NOŻNEJ
LICEALIADA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez
system rejestracji szkół srs.szs.pl
Uczestnictwo
W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych urodzona
w roku 1997 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną.
Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu
ogólnego XVIII WIMS,
Zespół liczy 10 zawodników - uczniów jednej szkoły.
Regulamin dopuszcza możliwość udziału dowolnej ilości dziewczyn w zespole.
Sposób przeprowadzenia zawodów
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XVIII
WIMS i przepisami PZPN. System rozegrania zawodów zależny od ilości zgłoszeń.
Przepisy gry
- wymiary boiska ORLIKA,
- bramka: wymiary 2 x 5 metra,
- piłka nr 5,
- czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa,
- zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu +
bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych,
- obuwie: zgodne z wymogami boiska, na którym rozgrywany jest turniej,
- bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym,
- rzut od bramki wykonywany jest nogą,
- rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy,
- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska
- gra bez „spalonego”,
- zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy
kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii
środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej,
- podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki,
- rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki,
- kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w
zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca
zawodów (czerwona kartka),
a) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej
kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego
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zawodnika).
b) decyzją sędziego zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów
wulgarnych może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca
czasu kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym
meczu zostaje wykluczony z turnieju (czerwona kartka).
- Walkower 0:3. Przy nie sportowym zachowaniu drużyny wszystkie mecze z
udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane do wyniku 0:3.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
Sposób wyłonienia zwycięzcy
Za zwycięstwo 3 pkt, za remis l pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje
kolejno:
- liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepsza różnica bramek,
- większa liczba zdobytych bramek,
Zgłoszenia
Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają w systemie rejestracji szkół srs.szs.pl
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