Regulamin Mistrzostw SGH w Piłce Nożnej Halowej
w ramach Dni Sportu SGH 2017
ZAWODNICY
W mistrzostwach mogą brać udział studenci studiów wszystkich rodzajów i kierunków studiów,
absolwenci oraz pracownicy SGH.
MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
Centrum Futbolu Warszawianka ul. Piaseczyńska 71
1 kwietnia (sobota), 08:00 – 18:00
2 kwietnia (niedziela), 09:00 – 15:00
ZGŁOSZENIE
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości co najmniej 120 zł od
drużyny na numer konta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, CWFiS
05 1240 1040 1111 0010 6721 1091
z tytułem przelewu:

Imię Nazwisko Kapitana, Dni Sportu SGH, turniej piłki nożnej, nazwa drużyny
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 27 marca. Organizator zastrzega możliwość
zmiany lub zniesienia wpisowego dla wybranych drużyn.
Całość wniesionych opłat zostanie przekazana na cel charytatywny, którym jest
zbiórka pieniędzy dla 10-letniego Macieja Iwanowskiego, który walczy z nowotworem
złośliwym mózgu.
WYNIKI
Relacja na żywo z turnieju umieszczona będzie na stronie www.ligowiec.pl. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie www.sgh.waw.pl/dnisportu.
ZESPÓŁ
1. Drużyna może składać się z co najwyżej 12 zawodników (6 grających + 6 rezerwowych)
2. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji studenckiej, pracowniczej,
a w przypadku absolwentów odpisu dyplomu lub indeksu.
3. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan.
STRÓJ SPORTOWY
1. Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mieć jednolite koszulki.
2. Obowiązuje zakaz gry w butach z wkręcanymi kołkami.
BOISKO / PIŁKA
1. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o wymiarach 50 m x 30 m.
2. Nawierzchnia boiska to sztuczna trawa.
3. Wymiary bramek to 5 m x 2 m.
4. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 5.
ZASADY GRY
1. Przepisy obowiązujące w trakcie gry są zgodne z przepisami PZPN. Wprowadza się zakaz gry
wślizgiem.
2. Czas gry to dwie połowy po 10 minut w fazie grupowej oraz po 15 minut w fazie pucharowej
(organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian odnośnie czasu meczu).
3. Długość przerwy to 1 minuta.
4. Dozwolone są dowolne (hokejowe) zmiany zawodników.
5. Eliminacje rozgrywane są w grupach „każdy z każdym”.
6. Ćwierćfinały i finały rozgrywane są systemem pucharowym lub innym (decyduje organizator
w zależności od liczby drużyn oraz dostępnego czasu).

7. Za zwycięstwo w eliminacjach drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną
0 punktów.
8. O kolejności w grupie decyduje kolejno:
- liczba punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- większa różnica bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne.
9. Obowiązują kary minutowe oraz kartki.
10. Niesportowe zachowanie zawodników będzie karane.
11. Weryfikacji zawodników mogą dokonać sędziowie lub organizatorzy na wniosek kapitana
drużyny przeciwnej przed, w przerwie i po meczu.
12. W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika zespół zostaje wykluczony
z rozgrywek oraz obciążony karą pieniężną w wysokości 70 zł.
13. Imiennych weryfikacji na listach zgłoszeń można dokonać przed rozpoczęciem pierwszego
meczu.
ORGANIZATOR
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

