REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI WODNEJ WATERPOLO
I . CEL
1. Krzewienie kultury fizycznej.
2. Popularyzacja piłki wodnej.

II. ORGANIZATOR
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
III. TERMINY I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w dniu 25.03.2018 roku o godz. 16.00
na Pływalni Miejskiej "Garwolanka" przy ulicy Olimpijskiej 2.
IV. UCZESTNICTWO
1. W Turnieju mągą brać udział osoby, które posiadają podstawowe umiejętności
pływackie.
2. W Turnieju biorą udział osoby lub drużyny, które zgłosiły się do dnia 21.03.2018.
3. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 511-007-526, lub
mailowo na adres: amikulska@csik.garwolin.pl
4. Drużyny mogą być mieszane.
5. Udział w turnieju jest bezpłatny.
6. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
V. ZASADY GRY
1. W Turnieju biorą udział zespoły 5 osobowe (4 zawodników + bramkarz)
2. Turniej rozgrywany będzie na zasadach „każdy z każdym”, w przypadku dużej ilości
drużyn organizator decyduje o sposobie rozgrywek.
3. Czas gry 2 x 5 minut z przerwą 1 min.
4. Piłkę można chwytać dwoma rękami natomiast podawać i strzelać tylko jedną.
5. Bramka jest zdobyta, kiedy piłka przekroczy całym obwodem linię bramkową.
6. Zawodnicy nie mogą pływać po nogach przeciwnika.
7. Zatapianie piłki jest niedozwolone.
8. Zawodnicy nie mogą przebywać bez piłki w polu 2m od bramki przeciwnika.
9. Każde naruszenie przepisów karane jest rzutem wolnym wykonanym z miejsca
przewinienia lub innego miejsca, ale w większej odległości od bramki przeciwnika.
10. Nie wolno przeszkadzać przy wykonywaniu rzutu wolnego.
11. Z rzutu wolnego nie wolno strzelać na bramkę.
12. Karą za trzymanie przeciwnika jest rzut wolny.
13. Trzymanie i odciąganie do tyłu jest przewinieniem głównym. Winny tego
przewinienia musi udać się do rogu (wpobliżu własnej ławki) i może powrócić do
gry (on lub jego zmiennik) na sygnał sędziego lub po zdobyciu bramki.
14. Karą za każdą formę agresji, używanie wulgarnego języka lub plucie na przeciwnika
jest wykluczenie do końca gry bez prawa zmiany. Za agresję uważa się celowe
uderzenie lub próbę uderzenia innego zawodnika.
VI. SĘDZIOWANIE
Turniej prowadzony będzie przez 2 sędziów, których decyzje są niepodważalne.

VII. PUNKTACJA
1. Za zwycięstwo - 3 punkty.
2. Remis - 1 punkt.
3. Przegrana - 0 punktów.
4. Przy remisie decyduje liczba strzelonych bramek.
5. Przy równej ilości punktów, o miejscu decydują bezpośrednie mecze pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy pozostawione przez zawodników,
3. Uczestnicy Turnieju nie są ubezpieczeni od następstw niebezpiecznych wypadków
i uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywa się turniej.
5. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwskazań
zdrowotnych wzięcia udziału w/w turnieju.
6. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych
podczas turnieju. Jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem
uczestnika, w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronach
internetowych, www.csik.garwolin.pl, www.garwolanka.pl, oraz profilach Centrum
Sportu i Kultury, Pływalnia Miejska "Garwolanka".
7. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
IX. NAGRODY
Pierwsze trzy drużyny otrzymają karnety na basen oraz gadżety reklamowe Pływalni
Miejskiej "Garwolanka".

