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5- ASIS „HUMMEL“ SALĖS FUTBOLO TURNYRAS
"5x5" 2017

TURNYRO NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Skatinti futbolo mėgėjus sistemingai sportuoti;
1.2. Organizuoti laisvalaikio praleidimą;
1.3. Populiarinti futbolą;
1.4. Siekti doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, laikytis garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų.
II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Turnyrą organizuoja ir vykdo S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras.
2.2. Teisėjauja LFTA licenciją turintys teisėjai.
III. VIETA IR VYKDYMO LAIKAS
3.1. Turnyras vyks 2017 m. balandžio 1-2d. Kauno sporto halėje, Perkūno al.5,
3.2. Turnyro pradžia 8.30 val.
IV. DALYVIŲ REGISTRACIJA
4.1. Registracija vykdoma iki 2017 m. kovo 30d.;
4.2. Registruotis gali 5 ir daugiau žaidėjų , mokestis vienam žaidejui 5 EUR
*Organizatoriai pasilieka teisę stabdyti registraciją dėl pakankamo komandų kiekio.
4.3. Komanda atvykusi į turnyrą, privalo registruotis sekretoriate.

V. TURNYRO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
5.1. Varžybos vykdomos 15- oje grupių:

1 - a diena / Amžiaus grupės

2 - a diena / Amžiaus grupės

2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 - 2004 m.
2003 - 2002 m.

2001 - 1997 m.
20 m. +
35 m. +
45 m. +
Įmonių grupė

Merginos :

2004 m. ir jaunesnės
2000 m. ir jaunesnės
1999 m. ir vyresnės

5.2. Turnyre rungtyniaujama 5 prieš 5 (4+1), vienos rungtynės trunka 10 min., vartais nesikeičiama, laikas
nestabdomas, keitimai neribojami.
5.3. Žaidžiama pagal mažojo futbolo taisykles su užribiais, kamuolys iš užribio įvedamas kojomis.
5.4. Turnyro sistema ir rungtynių skaičius priklauso nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus.
5.5. Komandai garantuojamos mažiausiai 4 rungtynės
5.6. Grupės nugalėtoja skelbiama komanda, surinkusi daugiausia taškų.
5.7. Už pergalę skiriami - 2 taškai, pralaimėjimas – 0 taškų; lygiosios – 1 taškas.
5.8. Esant lygiam taškų skaičiui:
5.8.1. dviem ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, vieta nustatoma pagal geresnius rezultatus
tarpusavio susitikimuose;
5.8.2. pagal didesnį pergalių skaičių;
5.8.3. pagal bendrą įvarčių skirtumą;
5.8.4. pagal didesnį įmuštų įvarčių skaičių;
5.8.5. burtų traukimo tvarka.
5.9. Komandai neatvykus į varžybas, užskaitomas techninis pralaimėjimas -0:1; komandai starto mokestis
negrąžinamas.
VI. TURNYRO DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Turnyro dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
6.2. Komanda privalo dėvėti vienodą ir tvarkingą sportinę aprangą;
6.3. Už sveikatos būklę ir galimybę dalyvauti turnyre, atsižvelgiant į ją, atsako patys turnyro dalyviai;
6.4. Už paliktus be priežiūros daiktus turnyro metu atsako patys dalyviai;
VII. TURNYRO ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJA
7.1. Paskelbti varžybų tvarkaraštį 2017 m. kovo 31d. internetinėje svetainėje : www.sportohale.lt
7.2. Pasirūpinti, kad turnyro metu būtų budintis medikas;
7.3. Suteikti galimybę naudotis persirengimo kambariais ir dušais;
7.4. Varžybų metu komandoms parūpinti mineralinio vandens.
VIII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
8.1. Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais.
8.2. Geriausi kiekvienos grupės žaidėjai – puolėjas, rezultatyviausias, gynėjas ir vartininkas - rėmėjų prizais.

