
 

                                                                                           
 

R E G U L A M I N  „ UNIHOK RUDNO 2013” 
 

1. Cel zawodów   :- popularyzacja gier zespołowych wśród młodzieży szkolnej, 
 ocena poziomu sportowego szkół, 
 umożliwienie sprawdzenia swych sił w trudnej rywalizacji sportowej 
 popularyzacja gry w unihokeja 

2. Organizator: 
„UKS OLIMP RUDNO” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie 

3. Termin: 
     23.09.2013, 30.09.2013, 07.10.2013, 21.10.2013, ( poniedziałek) - Szkoła Podstawowa 
     24.09,2013, 01.10.2013, 08.10.2013, 15.10.2013  ( wtorek)         - Gimnazjum 
ROZPOCZĘCIE GIER O GODZ.  15: 00 
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20.09.2013 
4. Uczestnictwo: 
      - w turnieju prawo startu ma drużyna składająca się z chłopców i dziewcząt szkoły podstawowej i gimnazjum 
     -  zawodników obowiązuje jednolity strój sportowy z miękkim obuwiem 
     - zespół składa się z 4 zawodników. 
     - szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów 
     - każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę rodziców do uczestnictwa w turnieju 
5. Zgłoszenia: 
 Listy imienne zawodników z rokiem urodzenia, pieczątką szkoły, podpisem dyrektora szkoły w dniu 
rozpoczęcia zawodów u organizatora 
6. Przepisy gry: 

-W zawodach obowiązują przepisy PFU-F, regulamin WSZS w Gdańsku oraz niniejszy regulamin. 
- Czas gry: 2 x 5-10 min.( do uzgodnienia) 
- Gra na małe bramki 90x60 cm bez bramkarzy Szkoła Podstawowa 
- Gra na duże bramki 115x160 cm z bramkarzem Gimnazjum 
- Ze względu na brak sprzętu specjalistycznego przez większość drużyn organizator zapewnia -sprzęt do 
gry ( kije ,sprzęt bramkarski) 

7. Punktacja: 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 pkt, za przegrane 0 punktów. 
O kolejności zespołów przy równej liczbie punktów decydują kolejno: 

 większa liczba zdobytych punktów 
 wynik bezpośredniego spotkania 
 lepsza różnica bramek, 
 większa liczba zdobytych bramek, 
 rzuty karne po meczu remisowym. 

8. Nagrody: 
- Pierwsze trzy zespoły otrzymają pamiątkowe puchary 
- Wszystkie startujące zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy 

9. Postanowienia końcowe: 
Organizator jak i współorganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste zawodników podmienione lub 
zaginione w trakcie trwania imprezy. Współorganizator zabezpieczy szatnie dla zawodników. Za 
bezpieczeństwo młodzieży w drodze do i z miejsca zawodów odpowiada nauczyciel – opiekun zespołu, 
który ma obowiązek przebywać z dziećmi w miejscu zawodów. Dotyczy to także ewentualnych 
nieporozumień między młodzieżą po zawodach poza miejscem ich rozegrania. Opiekun jest zobowiązany 
do nadzoru nad swoimi podopiecznymi, którzy mają przerwę w zawodach i oczekują na kolejny start. 

 Drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie. 
Za nie sportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy 
mają prawo wykluczyć, zawodnika, drużynę z turnieju. 
Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju. 
       

Kontakt: 
Maciej Kriekowski 

telefon: 500-608-408 
 
 
 
 
 
 
 
 


