REGULAMIN JURA FUTSAL CUP 2015
Organizator turnieju:
Jura Cup Łazy, Park Wodny Jura Łazy
Miejsce rozgrywek:
-Hala sportowa w Porębie ul. LWP 4
Cele i zadania JFC:
-propagowanie wysiłku fizycznego,który przedłuży się na dobrą kondycję i samopoczucie
-stworzenie miłośnikom gry w piłkę nożną możliwości rywalizacji z innymi zespołami
-zintegrować środowisko piłkarskie poprzez zachowanie zasad Fair-Play.
1) W grze bierze udział 4 zawodników w polu + bramkarz.
-liczba zawodników zgłoszonych na liście nie powinna przekraczać 10.
2) Czas gry wynosi 1x17 minut.
3) Przy rzucie z autu, rożnym i rzucie wolnym odległość od piłki drużyny broniącej wynosi 5
metrów.
4) Przy aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką,w dowolne miejsce boiska, w
przypadku autu bramkowego i podania piłki do bramkarza ma on 4 sekundy na podanie do
współpartnera. Taka sama sytuacja jest w przypadku gdy wprowadza się piłkę z rzutu
rożnego,autu i rzutu wolnego (na gwizdek) wykonywanego przez zawodnika.
5) Po podaniu piłki do bramkarza przez współpartnera do własnego bramkarza nie może on jej
przejąć ręką.
6) Z bramkarzem można grać na połowie przeciwnika dowolną ilość czasu (np. gra w przewadze),
natomiast na własnej połowie ma on 4 sekundy na ponowne jej zagranie.
7) Rzut z autu wykonuje się noga z miejsca opuszczenia piłki za boisko, nie można z niego zdobyć
bezpośrednio bramki,piłka przy wznowieniu może znajdować się do 50 cm za linią,ale stopa
nie może być na boisku.
8) Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym i mogą być przeprowadzone tylko w
strefie zmian,najpierw zawodnik opuszcza plac gry,a następnie wchodzi zmiennik. Gdy
zawodnicy dokonają zmiany w innym miejscu niż do tego przeznaczone,zawodnik wchodzący
na plac gry zostanie ukarany żółtą kartką Zawodnik kontuzjowany może opuścić boisko w
innym miejscu niż do tego przeznaczone.
9) Rzut karny wykonuje się z 6 metra. Rzut karny ,,przedłużony'' podyktowany za faule
akumulowane wykonuje się z 10 metra.
10) Jeżeli zawodnik zostanie wykluczony z gry przed jej rozpoczęciem, może zostać zastąpiony
przez zawodnika rezerwowego. Wykluczeni z gry zawodnicy winni w ciągu minuty udać się do
szatni i pozostać w niej do końca zawodów.
Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera,o
ile wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki. W takim przypadku : jeżeli 4 zawodników
gra przeciwko 5 i tracą bramkę,mogą uzupełnić skład,jeżeli obie drużyny mają po 4

zawodników i pada bramka to drużyna która straciła bramkę uzupełnia skład o brakującego
zawodnika, jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę, mogą uzupełnić skład
tylko o jednego zawodnika,jeżeli obie drużyny maja po 3 zawodników i pada bramka to
drużyna która straciła bramkę uzupełnia skład o jednego zawodnika. Jeżeli drużyna grająca w
osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia
zawodnika. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego.
11) Zabrania się gry wślizgiem,za grę wślizgiem będzie dyktowany rzut wolny bezpośredni lub
rzut karny jeżeli jeżeli przewinienie zostało dokonane w polu karnym. Przewinienia te będą
wliczane w faule akumulowane.
12) Za naruszenie nietykalności cielesnej i fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w
grze i poza nią,wysoce niesportowym,grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed,w
czasie i po zawodów przeprowadzone zostanie postępowanie dyscyplinarne przez organizatora
turnieju.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie,podejmuje decyzje o
ewentualnych dyskwalifikacjach.
14) Za sportowe zachowanie drużyny podczas turnieju odpowiada kierownik lub kapitan drużyny
- zawodnicy i osoby towarzyszące drużynie zobowiązane są do przestrzegania reg.obiektu
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach,na obiekcie lub
ich zaginieciu.
15) Ewentualne ubezpieczenie na czas turnieju drużyna załatwia we własnym zakresie
- organizator zapewnia pomoc medyczną na czas turnieju
- organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z
udziałem osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania turnieju.
16) Osoby niepełnoletnie,chcące wziąć udział w turnieju,muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
lub opiekuna prawnego i dostarczyć przed pierwszym meczem przez kierownika drużyny.
17) Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań lekarskich,braku
przeciw wskazań zdrowotnych i własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie w związku z
udziałem w turnieju.
18) Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
-spożywania alkoholu,palenia papierosów, używania środków odurzających
- przebywania w stanie nietrzezwym
-dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników
Osoby które nie będą stosowały się do tych zaleceń będą usunięte z obiektu.
19) Formularz zgłoszeniowy,zgoda rodziców,oświadczenia do pobrania na stronie
www.juracuplazy.pl
System rozgrywek:
W turnieju bierze udział 16 zespołów tworzących 4 grupy-4 zespołowe.

Z każdej grupy do ćwierćfinału wychodzą po 2 najlepsze zespoły z najlepszym dorobkiem
punktowym,w przypadku takiej samej ilości punktów między zainteresowanymi zespołami
decyduje bezpośrednie spotkanie, kolejno stosunek bramek.
Od ćwierćfinału obowiązuje system pucharowy, w przypadku remisu wykonywane są rzuty karne
(po 3) następnie do skutku.
Nagrody;
1 miejsce -1000 złotych, okazały puchar, medale
2 miejsce- sprzęt sportowy,okazały puchar,medale
3 miejsce -sprzęt sportowy,okazały puchar,medale
4 miejsce -puchar plus nagroda rzeczowa
Puchar+ nagroda rzeczowa dla najlepszego:
-zawodnika
-bramkarza
-strzelca
Pamiątkowe puchary i medale dla każdej drużyny.
Puchar Fair-Play
Puchar drużynowy dla najlepszej obrony turnieju (dotyczy finałowej czwórki)
Puchar drużynowy dla najlepszego ataku turnieju (dotyczy finałowej czwórki)
Puchar dla zawodnika który zdobędzie najładniejsza bramkę turnieju.
INFO POD NR TEL :500-846-218 Adrian lub mail : jura.cup@wp.pl

