TURNIEJ HOKEJA IN LINE
Organizator
: UKS „Bombek”, OSiR, Stowarzyszenie Nasz Wielbark, SP3 Malbork
Termin i miejsce : 16/17 wrzesień 2017 r. na Rolkowisku Miejskim OSiR w Malborku
ul. Mickiewicza 59.
Patronat
: Burmistrz Miasta Malborka, Sklep ze sprzętem hokejowym Sport Rebel
Ruda Śląska, Polski Związek Sportów Wrotkarskich.
Uczestnicy
: Bombers Malbork, Grizzlies Gdynia,
UKS Bombek SP3, WTW Wrocław,
GKH Gdynia, Pomorzanin Toruń,
Roller Chojnice.
Regulamin:
Mecze będą odbywały się systemem „każdy z każdym”w czasie 2 x 20 min bez
zatrzymywania (jedynie ostatnie dwie minuty drugiej tercji jeżeli wynik będzie
remisowy bądź różnica jednej bramki).
Na boisku może przebywać 4 zawodników w polu plus bramkarz.
Bezwzględnie zabroniona jest gra ciałem, a także strzały z tzw. „klepy”
(warunkowo dopuszcza się grę z klepy na wniosek obydwu drużyn rywalizujących
w danym meczu po wcześniejszym zgłoszeniu sędziemu prowadzącemu zawody).
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy zarówno amatorzy jak i
grający zawodowo hokeiści. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie
aktualnego badania lekarskiego ( dotyczy bezwzględnie osób niepełnoletnich )
bądź podpisane własnoręcznie oświadczenie uczestnika zmagań o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach, a także oświadczenia o posiadaniu
polisy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego (ubezpieczenie leży w gestii
uczestnika).
W zawodach mogą brać udział zawodnicy nieletni za pisemną zgodą rodzica.
Obowiązuje regulamin zgodny z przepisami PZSW.
Minimum sprzętowe to kask, nagolenia ( osłonięte getrami lub spodniami ),
rękawice i nałokietniki wskazana gra w spodniach hokejowych, bodik oraz
kraty w kasku hokejowym.
Mecze nie będą mogły zakończyć się wynikiem remisowym. W przypadku remisu
zostanie zarządzona dogrywka 1 x 5 min ( 3 zawodników ), po tym czasie
o rozstrzygnięciu wyniku zadecyduje seria rzutów karnych w/ g przepisu PZSW.
O wygranej zadecyduje w pierwszej kolejności : ilość zdobytych pkt, różnica bramek
pomiędzy strzelonymi a straconymi, bezpośredni mecz drużyn mających taką samą
ilość pkt oraz mała tabela drużyn z taka samą ilością pkt.
Sprawy organizacyjne:
Potwierdzenie udziału maks do 10 września. Noclegi można rezerwować pod nr Tel.
+48 55 272 24 13 CAW w Malborku ul. Parkowa 3 (http://www.caw.malbork.pl/)
Obiekt na w którym rywalizować będą drużyny posiada matę
certyfikowaną przez FIRST firmy STILMAT do uprawiania hokeja in line.
Obiekt ma wymiar 40m/20m wraz z bandami i siatką zabezpieczającą.
16 września (sobota) o godzinie 19'00 zaplanowane jest wspólne ognisko dla
uczestników zawodów (w ośrodku CAW przy ul Parkowej 3), gdzie
przygotowany będzie ciepły posiłek, grill, napoje.
Zdjęcia obiektu oraz kamera na żywo można zobaczyć na str www.hokejmalbork.pl
Kontakt – Sławomir Nawrocki Tel. +48 501227518

