REGULAMIN II TURNIEJU SAMORZĄDOWCÓW WATERPOLO 2017
O PUCHAR DYREKTORA OSiR WE WŁOSZCZOWIE
I . CEL
Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja piłki wodnej waterpolo.

II. ORGANIZATOR
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Urząd Gminy Włoszczowa
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w dniu 14.10.2017 roku o godz. 11:00 na Pływalni Nemo we
Włoszczowie.

IV. UCZESTNICTWO
- w Turnieju biorą udział Pracownicy jednostek samorządu Gminy i Powiatu
we Włoszczowie
- w Turnieju biorą udział drużyny, które zgłosiły swój udział w do dnia 11.10.2017 r. w kasie
Pływalni Nemo - osobiście lub telefonicznie (maksymalnie 10 zawodników)
- w Turnieju biorą udział zespoły 5 osobowe (4+ bramkarz), liczba drużyn ograniczona.

V. ZASADY GRY
Turniej rozgrywany będzie na zasadach „każdy z każdym” w przypadku dużej ilości drużyn
organizator decyduje o sposobie rozgrywek.
- czas gry 2 x 10 minut z przerwą 1 min.
- piłkę można chwytać dwoma rękami natomiast podawać i strzelać tylko jedną
- bramka jest zdobyta, kiedy piłka przekroczy całym obwodem linię bramkową
- zatapianie piłki jest niedozwolone
- zawodnicy nie mogą przebywać bez piłki w polu 2m od bramki przeciwnika
- każde naruszenie przepisów karane jest rzutem wolnym wykonanym z miejsca przewinienia
- nie wolno przeszkadzać przy wykonywaniu rzutu wolnego

- z rzutu wolnego nie wolno strzelać na bramkę
- karą za trzymanie przeciwnika jest rzut wolny
- trzymanie i odciąganie do tyłu jest przewinieniem głównym. Winny tego przewinienia musi
udać się do rogu (w pobliżu własnej ławki) i może powrócić do gry (on lub jego zmiennik) na
sygnał sędziego (kara 1 min.) lub po zdobyciu bramki przez drużynę przeciwną.
- karą za każdą formę agresji, używanie wulgarnego języka lub plucie na przeciwnika jest
wykluczenie do końca gry bez prawa zmiany. Za agresję uważa się celowe uderzenie lub
próbę uderzenia innego zawodnika.
VI. SĘDZIOWANIE
-Turniej prowadzony będzie przez sędziego .

VII. PUNKTACJA
- za zwycięstwo –3 punkty, remis –1 punkt, przegrana –0 punktów
- przy remisie decyduje liczba strzelonych bramek,
- przy równej ilości punktów, o miejscu decydują bezpośrednie mecze pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu,
- organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy pozostawione przez zawodników
- uczestnicy Turnieju nie są ubezpieczeni od następstw niebezpiecznych wypadków i
uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność
- uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań w prasie, na stronach internetowych i w
informatorach branżowych.

