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OLYMPICO ФУТЗАЛ ТУРНИР
РЕГЛАМЕНТ
НАБОРИ 2013 И 2014
1. Olympico Футзал Турнир се състои от две игрови фази :
 Групова фаза
 Директни елиминации и финали
2. Продължителността на мачовете е 2X15 минути с почивка от 5 минути.
3. Играе се с топка за футзал №4.
4. Отборите трябва да се представят при делегата поне 15 минути преди началото на мача.
Ако има закъснели състезатели, срещата започва без тях.
5. При неявяване на отбор 10 минути след определения час за започване на срещата, се
присъжда служебна победа за другия отбор (6:0) и се отнемат три точки от актива на
нередовния състав (-3). При неявяване на 2-та отбора, от актива им се отнемат по три
точки (-3).
6. Всички мачове протичат в присъствието на съдия, делегат и лекар.
7. На терена и в залата нямат право да присъстват други хора освен състезателите на
участващите отбори, треньорските щабове на съставите и длъжностните лица от
Olympico Футзал Турнир. Родителите нямат право да присъстват в залата като ще им се
предостави възможност да гледат всички мачове в тенис-клуба в съседство до залата на
голям TV екран.
8. Резервите и треньорите трябва да са извън терена по време на мачовете в определената
за целта техническа зона.
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9. Играе се само с обувки с плоска и гладка подметка, която не е черна (тип обувки за
футзал или маратонки с гладка подметка). Няма да бъдат допускани играчи с гумени,
пластмасови, метални или други бутони. Няма да бъдат допускани състезатели и със
стоножки. Носенето на предпазни кори е задължително.
10. Забранено е да се играе с гривни, бижута, обици, часовници, остри и опасни предмети
по тялото на състезателите.
N.B. Всеки един състезател, който наруши това правило трябва да напусне терена, за да
коригира облеклото си. Играчът може да влезе отново в игра само с разрешението на
съдията и делегата.
11. Точкообразуването в групите е следното :
Загуба : 1 точка
Нулево равенство : 2 точки
Голово равенство : 3 точки
Победа : 5 точки
Неявяване на отбора : -3 точки
12. При равен брой точки в групите на 2 или повече отбора, класирането се определя
както следва :
Пряк двубой
Голова разлика
При евентуално ново равенство се взима под внимание броят вкарани голове.
При равенство и при този показател, се изпълняват по 3 дузпи на отбор.
13. В случай на равенство във фазата на директните елиминации, се преминава директно
към изпълнението на 3 дузпи, които ще решат победителя измежду двата отбора. При
равенство след изпълнението на трите дузпи, се продължава с дузпите до определянето на
окончателен победител.
14. При резултат в хода на мача с 4 гола разлика, губещият тим вкарка допълнителен
състезател на игралното поле. При разлика от 5 гола, влизат двама допълнителни
състезатели от губещия тим в игра и т.н. с всеки следващ гол разлика. При намаляване на
головия пасив се намалява и броят на допълнителните състезатели на игралното поле.
Правилото е задължително и не е по избор и преценка на треньорите.
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15. Играе се Футбол 5 (4+1). Всеки състав може да има неограничен брой резервни
състезатели в групата за турнира.
16. Минималният брой играчи от отбор за започване на срещата е 4.
17. Всеки един полеви състезател може да стане вратар по време на мача при
необходимост и след разрешението на съдията.
N.B. По време на дузпите при мачовете завършили наравно в директните елиминации,
вратар за дузпите е този, който е бил под рамката при прозвучаването на последния
съдийски сигнал. При изпълнението на дузпите вратарят остава един и същ от първата до
последната дузпа (изключение правят случаите, когато вратарят се контузи тежко и не
може да остане на терена).
18. Всеки играч се състезава за набора си или за по-голям набор, за да има право на
участие в турнира. За участие в турнира се изисква подписана декларация за
освобождаване от отговорност от страна на родителите на всеки един състезател. В
противен случай състезателят не се допуска до игра.
19. Идентифицирането на състезателите става чрез тимовите листи, картотеки и документ
за самоличност при необходимост.
20. Всички треньори на отборите участващи в Olympico Футзал Турнир подписват
настоящия регламент в знак на съгласие с правилата на турнира. Подписаният
регламент се предоставя с целия набор документи на делегата преди началото на първия
мач от надпреварата.
21. Този регламент трябва да бъде представен на всички играчи от вашия отбор, за да са
наясно те с него и да се избегнат излишни спорове.
22. Смените на играчите са неограничени и могат да се извършват по всяко едно време с
разрешението на съдията. Смените се извършват само при спряла игра и след сигнал на
съдията.
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23. Забранява се извършването на постоянни и последователни смени на играчи с цел
накъсване на играта, за печелене на време и пазене на резултат. Неограниченият брой
смени е с цел по атрактивна игра и участие на всички играчи, записани в отбора.
24. Ако делегатът и/или съдията заподозре умишлено накъсване на играта със смени,
може да не позволи тяхното извършване.
25. Мачовете се играят с тъчове и корнери.
26. Тъчовете се изпълняват с крак. Разстоянието между топката и най-близкия
противников играч трябва да е минимум 5 метра.
27. Може да се отбележи попадение след изстрел директно от тъч.
28. При изпълнение на удар от вратата (аут), вратарят вкарва топката в игра с ръка от
всяка точка на наказателното поле. Топката се счита в игра след мятането й от страна от
вратаря. Противниковите състезатели могат да влизат в наказателното поле само след
метната топка от страна на вратаря.
29. При изпълнение на аут, противниковите играчи трябва да бъдат извън наказателното
поле.
30. При уловена топка от страна на вратаря, същият няма право да я рита от крак
директно в противниковата половина. Вратарят може да метне топката от ръка в
собствената или противниковата половина или да я подаде с крак на негов съотборник в
собствената половина.
31. Улавянето на топката с ръце от вратарите след умишлено подаване от съотборник се
санкционира със свободен удар в полза на противниковия отбор. Свободен удар в
наказателното поле се изпълнява от най-близката до мястото на нарушението точка от
линията на наказателното поле.
32. Задържането на топката от вратаря с ръце повече от 6 секунди се санкционира със
свободен удар в полза на противниковия отбор. Свободен удар в наказателното поле се
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изпълнява от най-близката до мястото на нарушението точка от линията на
наказателното поле.
33. Вратарят няма право да отбележи попадение в противниковата врата директно след
хвърляне на топката с ръка или изритване с крак при уловена топка, както и директно от
аут.
34. Вратарят има правото да изпълнява дузпите за своя отбор, било то в редовното време
на мача или по време на дузпите след последния съдийски сигнал във фазата на
директните елиминации.
35. Правилото за засадата не важи.
36. Всеки свободен удар е директен.
37. При изпълнение на свободен удар, тъч и ъглов удар противниковите играчи трябва да
се намират на минимум 5 метра от топката.
38. Нарушенията в наказателното поле се санкционират с наказателен удар (дузпа).
39. При груби нарушения, съдията има право да даде жълт и/или червен картон на
провинилия се състезател.
40. При червен картон, отборът остава с човек по-малко за 7 минути, след което
численото равенство се възстановява. Изгоненият състезател няма право да се върне в
игра в съответния мач.
41. Получаването на два жълти води съответно до червен картон с гореописаните
последствия.
42. При натрупването на 2 червени и 4 жълти картона в хода на турнира, играчът
пропуска 1 среща на своя отбор от надпреварата.
43. Груби играчи и неуважителни треньори не се толерират. След първото
предупреждение (устно или писмено), организаторите имат правото да наказват и
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отстраняват играчи за груба игра и език, системно нарушаване на правилата и
неспазване на феър-плейя. При непристойно поведение и груб език могат да се
отстраняват и треньори от турнира от страна на организаторите след първото им
отправено предупреждение (устно или писмено).
44. Даден играч/треньор може да получи предупреждение от дисциплинарната комисия на
турнира. При едно предупреждение играчът/треньорът не бива наказван, а при повторно,
играчът/треньорът е отстранен окончателно от турнира.
45. Уважавайте съперника, съдията, делегата и медицинското лице, бъдете феър-плей.
46. Отборите нямат право да променят дните и часовете на техните мачове.
47. Организаторите на турнира имат правото да променят часовете и евентуално датите
на срещите при форсмажорни обстоятелства.
48. При прекратяване на футболна среща по вина на единия отбор (включително и при
получаване на 2 червени картона от един отбор в хода на един мач) се присъжда служебна
победа за другия състав, като към отбелязаните до момента голове от служебния
победител се прибавят 6, а отбелязаните голове от провинилия се отбор се нулират.
49. При прекратяване на футболна среща по вина и на двата отбора, резултатът от мача
до момента на прекратяването се запазва независимо от минутата на срещата, в която се
случва прекратяването.
50. При доброволно напускане на срещата, отборът /отборите/ се наказва/т/ с окончателно
отстраняване от турнира. Глобата за отбора /отборите/ е в размер на 300 лева.
51. За всичко, което не е описано в правилника на турнира, дисциплинарната комисия се
събира на заседание, за да реши казуса.
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52. Дисциплинарната комисия на Olympico Футзал Турнир си запазва правото на
промени в регламента с цел подобряване на организацията на надпреварата, поуспешното протичане на турнира без това да ощетява отборите.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ОТБОРИ !
БЪДЕТЕ

И НЕКА НАЙ-ДОБРИЯТ И НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИЯТ СЪСТАВ СПЕЧЕЛИ !

Аз, долуподписаният,
.…....……………………………………………………………………
треньор на отбор.......………………………………………………….
съм съгласен с правилата и регламента на Olympico Футзал
Турнир
гр…………………………...
Дата:………………………..
Подпис……………………..

