Regulamin Turnieju Piłki Ręcznej im. Władysława Stawiarskiego
Bochnia 09-10.06.2018
I. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, Bochnia ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia
Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia
II. Termin i miejsce
1. Termin turnieju: 09 – 10 czerwca 2018 r.
2. Miejsce rozgrywania:
 Hala Widowiskowo - Sportowa im. Władysława Stawiarskiego,
ul. ks. J. Poniatowskiego 32 - młodzik
 Hala Sportowa I Liceum ogólnokształcącego, Pl. Ks. Czaplińskiego 1 - dzieci
3. Rozpoczęcie meczów w turnieju: 09.06.2017 od godz. 9:00
Oficjalne rozpoczęcie turnieju: 09.06.2017 o godz. 12:20
Oficjalne zakończenie turnieju: 10.06.2017 o godz. 17:30
4. Wpisowe do turnieju wynosi 150 zł od drużyny.
III. Zasady i system rozgrywek
1. W turnieju uczestniczą zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi (młodzik), oraz 2005 i
młodsi (chłopcy).
2. Mecze rozgrywane są w czasie 2x20 min.
3. W przypadku remisu rozgrywany jest konkurs rzutów karnych. Każda z drużyn wykonuje
po 3 rzuty karne. W przypadku braku rozstrzygnięcia rzucamy do pierwszego pudła, czyli
wygrywa zespół, który skutecznie wykona swój rzut przy niecelnym przeciwnika. Aby
zawodnik mógł po raz drugi oddać rzut, wszyscy zawodnicy z drużyny muszą wykonać swoją
próbę.
4. Drużyny rywalizują w systemie „każdy z każdym”.
5. Każda drużyna liczy maksymalnie 16 zawodników i 2 trenerów.
6. Mecze rozgrywane są piłkami o rozmiarze 2 – młodzik, 1 - chłopcy.
7. Mecze rozgrywane są według oficjalnych zasad gry w piłkę ręczną opracowanych przez
ZPRP w sezonie 2016/2017, z wyjątkiem:

- kara wykluczenia zawodnika: 1min.
- 1 czas na jedną połowę dla trenera
- zakaz stosowania w obronie „+”. Zawodnik grający na pozycji „+” otrzyma karę
1-minutowego wykluczenia
IV. Punktacja
1. Obowiązuje punktacja: 3 pkt. zwycięstwo, 2 pkt zwycięstwo po rzutach karnych, 1 pkt
porażka po rzutach karnych, 0 pkt. porażka
2. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
a) liczba zdobytych punktów
b) stosunek bezpośrednich meczów pomiędzy zespołami
c) różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi
d) liczba zdobytych bramek

Organizator:

