Regulamin Techniczny
Bubble Football

1. Termin zawodów:
16.09.2017 r.

2. Miejsce:
Błonia stadionu Arena Lublin, obok parkingu VIP.

3. Program Rozgrywek:
Rozgrywki zostaną przeprowadzone na podstawie podziału drużyn na 2 grupy, ich wielkość jest
uzależniona ilości zgłoszonych drużyn. W grupie mecze zostaną rozegrane w systemie „każdy z
każdym”. W przypadku rozgrywania turnieju w 2 grupach każdej z grup do półfinału awansują po
dwie najlepsze drużyny. Po czym zostaną rozegrane mecze półfinałowe, mecz o 3 miejsce oraz
finał.

4. Regulamin Turnieju
1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony koordynator
rozgrywek – Mateusz Woźniak.
2. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się z 4 uczestników.
3. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony
w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu.
4. Na boisku mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze oraz sędzia.
5. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, czyli buli służącej do gry w Bubble Football,
zawodnik jest zobligowany do zgłoszenia awarii sędziemu lub obsłudze zawodów.
6. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad gry i stosowania się do poleceń obsługi.
7. Każdy z uczestników gry z wykorzystaniem dmuchanych kul jest zobowiązany każdorazowo do
dopasowania i zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz trzymania się uchwytów znajdujących się
wewnątrz kul.
8. Przed przystąpieniem do gry należy zdjąć wszelkiego rodzaju biżuterię, ozdoby, zegarek,
okulary i inne przedmioty mogące narazić na niebezpieczeństwo zawodnika lub uszkodzić
sprzęt do gry.
9. Koordynator zadania po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw
od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
10. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się
na w szatniach zawodniczych oraz na terenie hali sportowej.
11. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję
roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan Drużyny.
12. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu.
13. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje koordynator wraz z
organizatorem zawodów.
14. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.

5. Zasady i Przepisy gry:
1. Turniej Bubble Football zostanie rozegrany systemem grupowym, a następnie systemem
pucharowym - rozegrane zostaną półfinały oraz mecz o 3 miejsce i finał turnieju.
2. Długość meczu to dwie połowy, po 4 minuty każda.
3. Rozpoczęcie każdej z połów meczu - piłka znajduję się na środku boiska, natomiast zawodnicy
obu drużyn za liniami bramkowymi po swojej stronie boiska. Gwizdek wyznacza moment
rozpoczęcia meczu, wtedy zawodnicy biegną w kierunku piłki „walcząc” o jej posiadanie.
4. Po zdobytej bramce, grę rozpoczyna drużyna przeciwna od własnego pola bramkowego.
5. W rozgrywce nie obowiązują linie boczne oraz końcowe, piłka nie jest wznawiana po rzutach
rożnych oraz autach.
6. Sędzia ma prawo wznowić grę rzutem sędziowskim w przypadku nadmiernej walki zawodników
o piłkę, która według sędziego jest patowa.
7. Sędzia ma prawo wskazać faul, w przypadku stwierdzenia niesportowego zagrania lub
przejawów przemocy u zawodnika.
8. Niesportowe zachowania – za każde niesportowe zachowanie, niezgodne z zasadami
przedstawionymi przed rozpoczęciem rozgrywki, drużyna traci piłkę na korzyć zespołu
przeciwnego.
9. Zespoły nie mają obowiązku ustawiania bramkarza.
10. Gra musi zostać bezwzględnie przerwana na sygnał sędziego.
11. Każda z drużyn zostanie zobligowana do nałożenia wyróżniających się znaczników, w celu
identyfikacji zespołu.

12. Nagrody:
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i zawodnicy tych zespołów indywidualnie medale.
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Imię i nazwisko prowadzącego zawody:
Mateusz Woźniak

