Kármel Kupa 2021
Játékszabályzat:
Fontos tudnivalók:
A focikupára 4+1 fős csapatok jelentkezését várjuk 2021 augusztus 15-ig.
A kupára való jelentkezés és regisztrációs ingyenes.
Helyszín: 2019 Pécel, Pesti út 23., műfüves focipálya.
A részvételhez kérjük töltsétek ki a regisztrációs nyilatkozatot.
A szabályokat a helyszínen a játék előtt részletesen ismertetni fogjuk, de érdemes a
honlapunkat is figyelni a friss információkért!
A játékidő a csapatlétszám függvényében alakulhat, de várhatóan minimum 2x8 perc lesz.
A meccs előtt csapatlétszámtól függően közös bemelegítő torna lesz. A helyszínen
készülünk frissítővel is a résztvevők számára.
Minden focikupán részt vevő játékos elfogadja az alábbiakat:
- A csapatkapitányok kötelessége lecserélni hangosan káromkodó vagy esetlegesen
konfliktusba kerülő játékosait. Amennyiben ez nem történik meg, a bíró 2 percre leküldheti
őt a pályáról. Ez időre emberhátrányba kerül a csapata.
- Arra a játékosra, aki rendszeresen káromkodik vagy nem tiszteli a játékvezetőt, a
következő szankciók szabhatóak ki: csapatkapitány általi lecserélés, kétperces kiállítás a
játékból, eltiltás az adott és/vagy következő mérkőzésről, kitiltás a teljes kupáról.
- Minden játékos a saját felelősségére lép pályára, így a Kármel Gyülekezet és a szervezők
nem vonható felelősségre a résztvevők meccs közben elszenvedett sérüléséért! Nyilatkozat
erről itt található: www.karmel.hu/karmelkupa
- A Kármel Gyülekezet nem vállal felelősséget a játékosok semmilyen elhagyott vagy
megrongálódott tárgyáért, öltözőben hagyott értékéért!
- Kérjük a résztvevőket, hogy az öltözőt a felszerelés felvétele után minden hozott
tárgyukkal együtt hagyják el, hogy az ezt követően érkező csapatoknak is legyen
lehetőségük a helyiség használatára!
- A résztvevő játékosok vállalják, hogy a kiírt kezdő időpontra pontosan megérkezik.
Ha az ő és csapattársai hibájából csúszik a kezdés, az automatikusan korábbi befejezést von
maga után! Ez alól a csapatok első mérkőzése jelent kivételt, ebben az esetben ugyanis A
késve érkező csapat, ha első meccsén a kezdés időpontjában nem tud kiállni, az ellenfél
javára 3–0-s gólkülönbséggel írjuk jóvá a 3 pontot!
- Egy játékos csak egy csapatban játszhat! Az a csapat, amelyik nem tud kiállni később a foci
kupa folyamán létszámhiány miatt, automatikusan 0–3-ra elveszíti az adott meccset.
- Barátságos meccset lehet játszani addig a kiszabott idősávban, de az eredmény fix.
Kérjük, hogy a csapatok az első mérkőzésük után álljanak be csapatfotóra!
- Minden résztvevő vállalja, hogy a játék megnyitójára és az evangélizációra időben
megérkezik, és figyelemmel részt vesz rajta!
- A stoplis cipő használata nem megengedett, így kérjük, hogy a csapattagok műfüves vagy
hernyótalpas focicipővel készüljenek.
- A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
www.karmel.hu/karmelkupa

