Regulamin turnieju unihokeja o puchar Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Opolu
Cele:
 Wspólna dobra zabawa.
 Popularyzacja dyscypliny sportu, jaką jest unihokej.
 Integracja między szkołami.
 Podniesienie poziomu sprawności fizycznej i dbałość o własne zdrowie.
Organizator:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
Termin i miejsce:
 Turniej odbędzie się 30.01.2017 r. (poniedziałek) na sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, ul. Struga 16
 Planowane rozpoczęcie godz. 9:00. Weryfikacja drużyn przed turniejem 8:30.
Warunki uczestnictwa:
 W turnieju udział biorą drużyny zgłoszone u organizatorów.
 W turnieju prawo startu ma drużyna, w skład której wchodzą chłopcy szkoły gimnazjalnej.
 Zawodników obowiązuje jednolity strój sportowy i miękkie obuwie sportowe.
Zasady:
1. Obowiązują zasady gry wg oficjalnych przepisów gry w unihokeja ze zmianami:
a. Czas gry 2x7 minut, przerwa dla trenera (1 minuta) 1 na połowę, czas między meczami na
rozgrzewkę 10 minut.
b. Drużyna składa się z 8 zawodników, na boisku gra 3 + 1 bramkarz.
c. Boisko osłonięte bandami o wymiarach 20x10m.
2. System rozgrywek i terminarz będzie zależny od ilości zgłoszeń.
3. W przypadku rozgrywania meczy w 2 grupach (A,B), do finału awansują 2 najlepsze drużyny z
grupy. W półfinale zmierzą się wg klucza: 1A-2B, 1B-2A, po czym nastąpią mecze o 1, 3, 5 miejsce
Zasady ustalania miejsc w tabeli:
1. Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane spotkanie 0 pkt.
2. O kolejności miejsc decyduje:
a) ilość zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego spotkania (lub mała tabela),
c) lepsza różnica bramek,
d) większa liczba zdobytych bramek,
e) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, zdecydują rzuty karne między
zainteresowanymi drużynami.
Nagrody:
 Za zajęcie I - III miejsca puchary i medale,
 Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom.
Postanowienia końcowe:
Każda drużyna musi posiadać potwierdzoną przez dyrektora listę uczestników, która
jednocześnie potwierdza ich ubezpieczenie.
Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas
kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć, zawodnika, drużynę z turnieju.
Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy
turnieju.

Organizatorzy:
Izabela Korgól –Obuch
Józef Raudzis
Paweł Pakosz

