TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GOjump
GOjump MEGApark Sikorki zaprasza na II edycję Ligi GOjump – Piłka nożna.
16.10.2020, godzina 18:00-21:00, ul. Sikorki 23 w Krakowie GOjump MEGApark Sikorki
Kategorie wiekowe chłopcy i dziewczynki
I. 2008-2009 (11-12 lat)
II. 2010-2011 (9-10 lat)
III. 2012-2013 (7-8 lat)
Zasady ogólne:
1. Zapisu na turniej należy dokonać poprzez wypełnienie formularza oraz wpłaty wpisowego
w wysokości 119 zł od drużyny, poprzez stronę internetową:
https://krakow.gojump.pl/rezerwacja/
2. Zapisy w 3 kategoriach wiekowych, aby dana grupa wiekowa rozgrywała mecze, muszą
być minimum zapisane 4 drużyny w danej kategorii wiekowej.
3. W przypadku nie utworzenia grupy, z powodu małej ilości chętnych, dopuszcza się
przeniesienie drużyny do innej kategorii wiekowej (na własne życzenie).
4. Drużyna składa się z 3 osób + 1 rezerwowa.
5. Organizator dopuszcza łączenie zespołów chłopców i dziewczynek (w przypadku małej
ilości chętnych z danej kategorii).
6. W czasie przerwy między meczami, uczestnicy turnieju mogą korzystać z atrakcji
dostępnych na strefie GOjump (strefa trampolin) pod nadzorem trenera/opiekuna.
7. Każdy uczestnik turnieju musi posiadać pisemną zgodę rodzica (zostanie przesłana na
adres e-mail) i dostarczyć ją przed rozpoczęciem turnieju na recepcję.
Dla uczestników:
1. Nielimitowany dostęp do wody.
2. Mecze rozgrywane na boisku Air-Track oraz strefie Acro.
3. Dostępne atrakcje GOjump MEGApark Sikorki – strefa GOjump.
4. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej GOjump
W Turnieju mogą uczestniczyć dzieci w wieku: 2008 - 2009 (11-12 lat), 2010-2011 (9-10 lat), 2012 2013 (7-8 lat).
Każda drużyna powinna wystąpić w 3 osobowym składzie plus 1 zawodnik rezerwowy.
Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju:
1. Mecze rozgrywane będą na boisku Air-Track w GOjump MEGApark Sikorki oraz
strefie Acro.
2. Mecze prowadzą sędziowie wytypowani przez organizatora, którzy odpowiadają za
obiektywne prowadzenie zawodów oraz dbanie o płynny, bezpieczny przebieg całego
turnieju.
3. Każdy mecz trwać będzie 5 minut lub do momentu zdobycia 4 bramek przez jedną
drużynę.
4. Czas jest niezatrzymywany, z wyjątkiem wyjścia piłki poza boisko, przerwaniem gry
spowodowanym faulem, kontuzją.
5. Drużyny występują w 3 osobowych składach (bramkarz to zawodnik grający w polu
ale wytypowany i zgłoszony przed meczem sędziemu).
6. Pole bramkarza będzie wyznaczone poprzez linie na boisku, w tym polu bramkarz
może używać rąk.
7. Brak autów.
8. Po straconej bramce gra wznawiana jest ze środka boiska, a zawodnicy każdej z
drużyn powinni znajdować się na własnym polu obrony. Wznowienie następuje po
podaniu do zawodnika z tej samej drużyny (niedozwolone jest strzelanie na bramkę
bezpośrednio).
9. Niedozwolone jest: dotknięcie piłki ręką, wślizgi, odepchnięcia oraz celowe faule.
10. Gra winna być fair play o charakterze czysto rozrywkowym.
11. Po przewinieniu drużynie przyznawany jest rzut wolny pośredni.
12. Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać skarpetki antypoślizgowe.
13. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą na miejscu przez sędziego lub
organizatora turnieju.

