MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W BEACH SOCCERZE 2019
DLA ROCZNIKÓW 2008 I MŁODSI, 2006 I MŁODSI ORAZ 2002 I MŁODSI

ORGANIZATORZY:
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA FUTSALU i PIŁKI PLAŻOWEJ Śl.ZPN
UKS „MILENIUM” GLIWICE
DOFINASOWANIE:
SAMORZĄD MIASTA GLIWICE
PARTNER:
PLASTIC OMNIUM, TAMEX
CEL TURNIEJU:
Celem turnieju jest wyłonienie Młodzieżowego Mistrza Śląska w Beach Soccerze rocznika 2002 i młodsi, 2006 i młodsi oraz
2008 i młodsi, promocja Beach Soccera. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozbudzania zasady Fair Play.
MIEJSCE TURNIEJU:
Boisko do Beach Soccera „MILENIUM ARENA „przy ZSO Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice
TERMIN TURNIEJU:
1 czerwca 2019 roku – rocznik 2008 i młodsi
2 czerwca 2019 roku – rocznik 2006 i młodsi
15 czerwca 2019 roku – rocznik 2002 i młodsi
SYSTEM ROZGRYWEK:
Maksymalnie 10 drużyn zakwalifikowanych do udziału w MMŚL w Beach Soccer 2019 dla rocznika 2008 i młodsi, 10 drużyn
zakwalifikowanych do udziału w MMŚL w Beach Soccer 2019 dla rocznika 2006 i młodsi oraz 10 drużyn zakwalifikowanych
do udziału w MMŚL w Beach Soccer 2019 dla rocznika 2002 i młodsi.
ZGŁOSZENIE:
Zgłoszenia przyjmowane są tylko mailowo na adres: futsal@slzpn.katowice.pl Informacji udziela Arkadiusz Grzywaczewski –
Przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Śl.ZPN – (tel. 504 197 289).
Dodatkowych informacji udziela Marcin Wawrzynek – UKS MILENIUM Gliwice (tel. 664 421 677).
UCZESTNICY:
Uczestnikami turnieju są zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi, 2006 i młodsi oraz 2002 i młodsi.
UCZESTNICTWO:
Każda z drużyn zobowiązana jest do dostarczenia listy zawodników biorących udział w turnieju, zgody
od rodziców oraz potwierdzenia o stanie zdrowia (badania lekarskie).
WYŻYWIENIE:
Podczas trwania turnieju organizator zapewnia poczęstunek i wodę mineralną dla uczestników oraz opiekunów drużyn.
WPISOWE:
200,00 ZŁ – Płatne na konto Śl. ZPN (97 1020 2313 0000 3502 0119 9827)
NAGRODY:
Zapewnia organizator turnieju
CZAS GRY: 2 x 12 minut dla wszystkich roczników.
LICZBA ZAWODNIKÓW: maksymalnie 12 + opiekun
Rozgrywki prowadzone będą według oficjalnych przepisów gry w Beach Soccera
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

UPROSZCZONE ZASADY GRY W BEACH SOCCERA

Wymiary boiska: szerokość 26m - 28m, długość 35m – 37m.
Nawierzchnia boiska: piasek 30cm - 50cm.
Wyposażenie zawodnika: gramy na boso (buty są zabronione), dopuszczalne są miękkie ściągacze na stopy.
Pole gry: granice boiska muszą być wyznaczone liniami, linie są integralną częścią boiska i przynależą do niego, boisko
wyznaczają dwie linie zewnętrzne, najdłuższe są nazywane liniami bocznymi. Dwie krótsze nazywamy liniami końcowymi, na
boisku znajduje się 10 chorągiewek, sześć czerwonych – wyznaczają narożniki pola gry, i środek pola gry, cztery żółte –
wyznaczają pole karne.
Bramki: wymiary 5,50 x 2,20 m.
Ilość zawodników w czasie gry na boisku 4 + bramkarz i (7 rezerwowych).
Zmiany: hokejowe.
Czas gry: 2 x 12 minut – czas zatrzymywany na wyraźne polecenie sędziego np. rzut wolny.
Rozpoczęcie: aby rozpocząć spotkanie sędzia rzuca monetą, która decyduje o wskazaniu drużyny, która pierwsza będzie
rozpoczynać grę, lub wybierać kierunek ataku podczas pierwszej części. Drużyna, która nie rozpoczynała gry w pierwszej
części, rozpoczyna grę w części drugiej.
Wznowienie gry z autu: rękami lub nogą – nie wolno zmieniać decyzji o formie wykonania wrzutu z autu, w takim
przypadku piłka przechodzi na korzyść drużyny przeciwnej.
Wznowieni gry na początku każdej tercji lub po stracie bramki: podanie piłki do zawodnika z drużyny najlepiej w
powietrzu, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą zachować odległość 5 metrów od piłki.
Wykonywanie rzutów wolnych: w zależności od miejsca faulu:
a). zawodnik faulowany na własnej połowie boiska – rzut wolny w tak zwanym korytarzu, między piłką a chorągiewkami
narożnymi tworzy się korytarz z zawodników drużyny broniącej i atakującej, nikt nie może stać na linii pomiędzy piłką a
chorągiewkami w rogu boiska,
b). zawodnik faulowany na połowie przeciwnika – jeżeli rzut wolny jest podyktowany na połowie drużyny, która popełniła
przewinienie, wszyscy gracze z wyjątkiem zawodnika wykonującego rzut wolny i bramkarza muszą znajdować się:
- minimum 5 metrów od piłki, dopóki nie będzie ona w grze,
- z tyłu lub z boku piłki,
c). zawodnik wykonujący rzut wolny może uformować nogą lub piłką pagórek z piasku, aby zapobiec przesuwaniu się piłki,
rzut wolny musi być wykonany w ciągu 4 sekund od gwizdka sędziego.
Przewinienia: karane 2 kolorami kartek żółta - ostrzeżenie, czerwona - wykluczenie.
Gra bramkarza:
a). bramkarz ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry,
b). bramkarz może złapać piłkę w ręce po podaniu swojego zawodnika, ale tylko raz, chyba że doszło do kontaktu piłki z
przeciwnikiem,
c). wznowienie gry odbywa się ręką, bramkarz może wznawiać grę nogą, ale pod warunkiem ze piłka dotknie nawierzchni
piaskowej,
d). zawodnik, który znajduje się w polu karnym z piłką na swojej połowie boiska musi opuści pole karne w ciągu 4 sekund.
Wznawianie gry z rzutów rożnych i autu: na wykonie wznowienia gry każdy z zawodników ma 4 sekundy od momentu
ustawienia piłki, po przekroczeniu czasu 4 sekund piłka przechodzi na korzyść przeciwnika.
W dniu zawodów sędziowie prowadzący zawody dokładnie omówią najważniejsze przepisy gry.
Najważniejszą zasadą Beach Soccera wdrażaną w Polsce i na całym świecie jest idea „FAIR PLAY”

