REGULAMIN TURNIEJU “STUDENT CUP”
1. Organizator turnieju:
Wisła Kraków SA
2. Miejsce:
Hala TS Wisła (ul. Reymonta 22)
3. Termin:
13 lutego (wtorek), 15.00 - 21.00
4. Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć drużyny amatorskie złożone z maksymalnie 10 osób. Każdy uczestnik musi
posiadać aktualną legitymację studencką.
Warunkiem uczestnictwa jest również wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł na konto: (tytuł
wpłaty „Student CUP” do 3 dni po zakwalifikowaniu się do turnieju. W przypadku braku wpłaty w
wyznaczonym terminie, do turnieju przystąpi drużyna z listy rezerwowej.
Każdy uczestnik turnieju zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku do celów promocyjnych.

Przepisy obowiązujące w turnieju:
1.
2.
3.
•
•

Mecze rozgrywane będą na hali TS Wisła.
System gry: 4 + 1 (maksymalnie 10 osób w zespole)
Czas gry:
Faza grupowa: 1x10 minut
Faza finałowa: 1x15 minut

4. Obowiązują kary:
- żółta karka (2 minuty),
- czerwona kartka otrzymana po 2 żółtych kartkach,
- czerwona kartka otrzymana bezpośrednio (5 minut),
- za wyjątkowo niesportowe zachowanie sędzia może wykluczyć zawodnika z dalszego udziału w
rozgrywkach
5. Zmiany: hokejowe dokonywane przy ławce rezerwowych
6. Obuwie: halowe
7. Punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt.
8. W zakresie nie określonym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy gry w halowej
piłce nożnej.
9. Udział zawodnika nieuprawnionego do gry wg regulaminu turnieju powoduje oddanie punktów
walkowerem drużynie przeciwnej (weryfikowane są wówczas wszystkie wyniki spotkań w których
zawodnik ten był wpisany do protokołu).

10. W przypadku przyznania walkowera dla jednego z zespołów, obowiązuje wynik 3-0 i 3 punkty dla
tego zespołu. Jeżeli zespół, na korzyść, którego przyznawany jest walkower zdobył w meczu więcej
niż 3 bramki to wówczas zdobyte bramki zostają zachowane na jego korzyść.
11. Przystępując do turnieju każdy uczestnik dobrowolnie oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala
mu wziąć udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za
udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w
czasie gry każdego z zawodników.
12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione
podczas trwania zawodów.
13. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez organizatora.
14. W przypadku, gdy drużyna przegra kolejno trzy spotkania walkowerem zostaje skreślona z
turnieju, bez zwrotu wpisowego, a w przypadku gdy rozegrała mniej niż 50% meczów, rozegrane
mecze uznaje się jako nieodbyte.
15. W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą:
bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie różnica
zdobytych i straconych bramek.
16. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
17. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

