Pierwszy dzień zawodów – SOBOTA 29.05.2021r.
Każda drużyna rozegra 7 meczy po 15 minut (bez przerw).
O miejscu w grupie decyduje w kolejności:
- ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepsza różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek,
- rzuty karne (trzy serie, w przypadku remisu kolejna seria do skutku)
W przypadku, gdy 3 lub więcej zespołów ma taką samą ilość punktów, sporządza się „małą
tabelę”, w której o kolejności decyduje:
-ilość zdobytych punktów w meczach między zainteresowanymi drużynami
-lepsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami
-większa ilość zdobytych bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami
-lepsza różnica bramek we wszystkich meczach grupowych
-większa ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach grupowych
-losowanie

Drugi dzień zawodów – Niedziela 30.05.2021r.
Każda drużyna rozegra 3 mecze po 25 minut (bez przerw) systemem pucharowym w fazie
finałowej A,B,C lub D
FAZA FINAŁOWA
Zespoły, które zajmą w swojej grupie miejsca 1-2, awansują do fazy finałowej A i będą
rywalizować o miejsca 1-8 w całym turnieju.
Pary Ćwierćfinałowe:
1A-2D
1B-2C
1C-2B
1D-2A
Następnie drużyny rozegrają mecze półfinałowe i mecze o miejsca 7,5,3 i 1 zgodnie z
zamieszoną poniżej drabinką.

***

Zespoły, które zajmą w swojej grupie miejsca 3-4, awansują do fazy finałowej B i będą
rywalizować o miejsca 9-16 w całym turnieju.
Zwycięzca finału-B otrzyma nagrodę w postaci małego pucharu.
Pary Ćwierćfinałowe:
3A-4D
3B-4C
3C-4B
3D-4A

Następnie drużyny rozegrają mecze półfinałowe i mecze o miejsca 15,13,11 i 9 zgodnie z
zamieszoną poniżej drabinką.

***

Zespoły, które zajmą w swojej grupie miejsca 5-6, awansują do fazy finałowej C i będą
rywalizować o miejsca 17-24 w całym turnieju.
Zwycięzca finału-C otrzyma nagrodę w postaci małego pucharu.
Pary Ćwierćfinałowe:
5A-6D
5B-6C
5C-6B
5D-6A

Następnie drużyny rozegrają mecze półfinałowe i mecze o miejsca 23,21,19 i 17 zgodnie z
zamieszoną poniżej drabinką.

***

Zespoły, które zajmą w swojej grupie miejsca 7-8, awansują do fazy finałowej D i będą
rywalizować o miejsca 25-32 w całym turnieju.
Zwycięzca finału-D otrzyma nagrodę w postaci małego pucharu.
Pary Ćwierćfinałowe:
7A-8D
7B-8C
7C-8B
7D-8A

Następnie drużyny rozegrają mecze półfinałowe i mecze o miejsca 31,29,27 i 25 zgodnie z
zamieszoną poniżej drabinką.

Faza finałowa
Podstawowe przepisy:



















Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników
Ilość zawodników na boisku: 6+ bramkarz
Czas trwania meczu 15min- faza grupowa, 25 min- faza finałowa (bez przerw)
W przypadku remisu w fazie finałowej 3 serie rzutów karnych (w razie remisu kolejna
seria do skutku)
Rzut karny z odległości 9 m
Zmiany hokejowe w strefie
Piłka nr 4
Nie obowiązuje przepis o spalonym
Odległość przeciwnika od piłki przy rzucie wolnym 5 m
Wprowadzenie piłki z autu bramkowego następuje nogą z dowolnego miejsca pola
karnego. Przed dotknięciem piłki w polu karnym nie może znajdować się żaden gracz
drużyny przeciwnej.
Auty boczne wykonywane są nogami poprzez podanie piłki. Przeciwnik w odległości
3 m. W przypadku kiedy zagrana piłka wpadnie do bramki niedotknięta przez
żadnego zawodnika następuje rzut wolny pośredni z dowolnego miejsca pola
karnego.
Kary czasowe - 2 min. Wybitnie nie sportowe zachowanie, może być karane czerwoną
kartką. Drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania, zawodnik pauzuje w następnym
spotkaniu.
Wymiary boiska 55x25m
Wymiary bramek 5x2m
Obuwie: miękkie, tzw. lanki

