PROGRAM
VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich
w Piłce Nożnej Halowej (20-22.04.2018 r.)

piątek, 20.04.2018 r. - Hotel Diament w Zabrzu, ul. 3-go Maja 122a
www.hotelediament.pl/hotel-diament-zabrze/kontakt/
godz. 14.00-22.00 Rejestracja w hotelu oraz biurze zawodów (obok recepcji).
Proszę pamiętać, aby każdy zawodnik biorący udział w turnieju posiadał przy sobie
ksero lub oryginał prawa wykonywania zawodu oraz dowód osobisty.
Możliwość zameldowania w hotelu od godz. 14.00.
Parking dostępny przy hotelu w ramach opłaconego noclegu.
Hasło do bezpłatnego Internetu: park2000.
Bezpłatna siłownia (Park Hotel Diament – część 4*, poziom -1).
godz. 20.00

Losowanie grup (Sala Diament).

godz. 20.30

Kolacja integracyjna (Sala Diament).

sobota*, 21.04.2018 r. - Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6
www.mosir.zabrze.pl/obiekty/hala-widowiskowo-sportowa,34
godz. 6.00-8.00
godz. 8.00-9.00
godz. 9.00-9.15

Śniadanie (Hotel Diament w Zabrzu, ul. 3-go Maja 122a)
Rejestracja w biurze zawodów zawodników, którzy nie dokonali tego w hotelu
(Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – hol)
Uroczyste otwarcie mistrzostw (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – sektor B)
Powitanie drużyn, występ Cheerleaders Energy.

godz. 9.15-15.00

Rozgrywki grupowe (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – sektor A i B)

godz. 13.00-15.30

Obiad (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – Sala konferencyjna, 1 p.)

godz. 15.30-16.22

Faza playoff (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – sektor A i B)

godz. 16.35-17.01

Faza półfinałowa (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – sektor A i B)

godz. 17.10-18.02

Faza finałowa (Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 – sektor B)

godz. 18.20-19.00

Zakończenie mistrzostw, dekoracja zwycięzców (Hala MOSiR w Zabrzu)

godz. ok. 21.00

Uroczysta kolacja (Hotel Diament w Zabrzu, ul. 3-go Maja 122a – Sala Diament)

niedziela, 22.04.2018 r. - Hotel Diament w Zabrzu, ul. 3-go Maja 122a
godz. 7.00-11.00

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu do godz. 12.00.

* W trakcie zawodów na hali MOSiR będzie dostępny catering (woda, kawa, herbata, owoce, ciasteczka)
oraz obiad.

HARMONOGRAM
VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich
w Piłce Nożnej Halowej (21.04.2018 r.)
Sektor A

Sektor B

Grupowe (każdy z każdym)

Grupowe (każdy z każdym)

Numer
meczu

Godz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

09:15
09:41
10:07
10:33
10:59
11:25
11:51
12:17
12:43
13:09
13:35
14:01

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny
A1
A3
A1
A2
A5
A1
A5
A4
A3
A2
B4
B1

A2
A4
A5
A3
A4
A3
A2
A1
A5
A4
B2
B2

Numer
meczu

Godz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

09:15
09:41
10:07
10:33
10:59
11:25
11:51
12:17
12:43
13:09
13:35
14:01
14:27

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny
B1
B2
B3
B1
B6
B2
B1
B5
B6
B1
B5
B3
B4

B6
B5
B4
B5
B4
B3
B4
B3
B2
B3
B6
B6
B5

Obiad godz. 13:00-15:30
Sektor A

Sektor B

Playoff (cztery najlepsze drużyny z grupy A i B)
Numer
meczu

Godz.

1
2

15:30
15:56

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny
C1
C2

D4
D3

Numer
meczu

Godz.

1
2

15:30
15:56

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny
C3
C4

D2
D1

Przerwa przed półfinałem 16:22-16:35
Sektor A

Sektor B

Półfinał (wygrane drużyny z playoff)
Numer
meczu

Godz.

1

16:35

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny

Numer
meczu

Godz.

1

16:35

Przerwa przed finałem 17:01-17:10
Sektor A

Finał
Numer
meczu

Godz.

1
2

17:10
17:36

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny
mecz o 3 i 4 miejsce
mecz o 1 i 2 miejsce

Nazwa Nazwa
drużyny drużyny

REGULAMIN
VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich
w Piłce Nożnej Halowej (21.04.2018 r.)
Cel: popularyzacja piłki nożnej halowej oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany
tytuł Mistrza Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 2018.
Termin: 21 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6
Organizator: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach
Patronat honorowy: Prezydent Zabrza, Naczelna Izba Aptekarska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach, Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Zabrze.
Patronat medialny: Aptekarz Polski, TVP3 Katowice.
Uczestnictwo:
• warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do 26 lutego 2018 r.:
− pisemnego zgłoszenia na adres: katowice@oia.pl oraz wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł
na konto bankowe Śląskiej Izby Aptekarskiej: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002
0019 3508 w treści wpisując: „nazwa drużyny/OIA - Mistrzostwa w Piłce Halowej 2018 –
wpisowe”,
− wpłaty dodatkowego kosztu udziału w mistrzostwach w wysokości 400 zł od
zawodnika/uczestnika, który obejmuje: zakwaterowanie w hotelu Diament w Zabrzu
(2 noclegi w pokojach dwuosobowych), pełne wyżywienie (2 śniadania, obiad, catering na
hali, 2 kolacje), dostęp do siłowni w hotelu, korzystanie z hali MOSiR wraz z opieką
ratownika medycznego. Numer konta bankowego Śląskiej Izby Aptekarskiej:
PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508, w treści wpisując: nazwa
drużyny/OIA - Mistrzostwa w Piłce Halowej 2018 - udział.
• drużyna może zgłosić do udziału w turnieju maksymalnie 12 zawodników, trenera oraz kierownika.
• większa ilość zawodników wymaga zgody organizatora.
• w turnieju mogą brać udział farmaceuci legitymujący się aktualnym prawem wykonywania zawodu
reprezentujący Izbę, której są członkami lub farmaceuci będący w trakcie procedury jego wydania
w danej Izbie. Formularz zawierający imienny skład drużyny potwierdza Prezes lub Wiceprezes
Rady OIA swoją pieczęcią i podpisem.
• istnieje możliwość włączenia do drużyny jednego zawodnika należącego do innej OIA. Zawodnik
taki musi posiadać zgodę swojej OIA na reprezentowanie innej Izby w turnieju.
• każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do zabrania kserokopii lub oryginału
prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego! Magister farmacji, który jest w trakcie
procedury uzyskania prawa wykonywania zawodu, zobowiązany jest do dostarczenia
zaświadczenia z Izby o złożeniu dokumentów do jego wydania.
• każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Dopuszcza się badania lekarskie
dostarczone na imiennej liście zbiorczej.
• ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny dokonują
we własnym zakresie.
System rozgrywek:
• obowiązują przepisy PZPN.
• czas gry wynosi 2x10 minut.
• każda z drużyn może wziąć jeden „czas” na 30 sekund w każdej połowie meczu przy posiadaniu
piłki.

• na wznowienie gry drużyna posiada 4 sekundy (rzut rożny, aut, od bramkarza). W przypadku
przekroczenia regulaminowego czasu, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut pośredni.
• po wznowieniu gry drużyna będąca w posiadaniu piłki może maksymalnie dwukrotnie wymienić
podanie z bramkarzem. Trzecie podanie do bramkarza będzie skutkowało rzutem wolnym
pośrednim w miejscu popełnienia przewinienia. W przypadku przejęcia piłki przez przeciwnika i jej
odzyskaniu drużyna ponownie może rozegrać akcję ze swoim bramkarzem zgodnie z zasadami
opisanymi wyżej.
• czwarte przewinienie danej drużyny popełnione w trakcie meczu karane będzie przedłużonym
rzutem karnym.
• rozgrywki odbywają się w dwóch grupach systemem każdy z każdym; do dalszej gry awansują po
cztery najlepsze zespoły z każdej z grup tworząc pary playoff. Drużyny grają w systemie playoff,
do dalszej gry awansuje zwycięzca z danego meczu. Cztery zwycięskie drużyny tworzą pary
półfinałowe, zwycięzcy pary finałowe, przegrani mecz o 3 miejsce.
• o kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę podczas
rozgrywek wg klucza:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za remis,
- 0 punktów za porażkę.
• w przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:
1. wynik bezpośredniego spotkania,
2. korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach turnieju (na danym etapie rozgrywek),
3. ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach turnieju (na danym etapie rozgrywek),
4. losowanie.
• w fazie pucharowej, w przypadku zakończenia spotkania wynikiem remisowym rywalizujące
drużyny rozegrają dogrywkę - 2x5 minut. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku w
doliczonym czasie, rozegrana zostanie seria rzutów karnych, do której zostanie wytypowanych po 3
strzelców z rywalizujących drużyn. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, każda z drużyn wytypuje 1
zawodnika do następnej serii rzutów karnych. Rzuty karne będą rozgrywane, aż do rozstrzygnięcia
wyniku spotkania.
• za zajęcie I, II, III oraz IV miejsca przewidziano pamiątkowe puchary i medale. Ponadto w turnieju
zostanie wyłoniony:
- król strzelców,
- najlepszy zawodnik,
- najlepszy bramkarz,
- nagroda fair play (drużyna lub zawodnik).
Zasady gry, naruszenie przepisów:
• zawodnik ukarany czerwoną kartką lub dwoma żółtymi (w dwóch różnych meczach) nie może brać
udziału w następnym spotkaniu.
• drużyna, która w trakcie trwania turnieju nie przystąpi do meczu lub zrezygnuje z udziału w
turnieju zostaje zdyskwalifikowana, a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane
na korzyść przeciwnika 5:0.
• obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami na koszulkach wg
dostarczonej listy zgłoszeń przez cały czas trwania turnieju.
• listę zawodników dostarcza opiekun zespołu przed pierwszym meczem.
• zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. W przypadku zdarzeń losowych
(kontuzja) nie będą z tego tytułu rościć zadośćuczynienia od Organizatora.
• za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodników danego zespołu odpowiada dany zespół.
• decyzje sędziów w trakcie trwania spotkania są ostateczne.
• ewentualne sytuacje sporne będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 15 minut po
zakończeniu spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej
i nieodwołalnej decyzji w sprawie.
Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji, gdy uzna to za konieczne.

