ORZEŁ PIĄTKOWISKO
serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w Turnieju Piłki Nożnej

O PUCHAR WÓ J T A G M I N Y
PABIANICE
dla
zawodników z rocznika 2003 i młodszych w
dniu 14.06.2015r.
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Regulamin Turnieju
1. Organizator, partnerzy:


Organizator

-

LKS ORZEŁ PIĄTKOWISKO

2. Termin i miejsce turnieju:



Termin rozegrania turnieju: 14.06.2015 (Niedziela ) godz. 09.00 – 17:30
(rejestracja drużyn od 8:30)
Miejsce rozegrania turnieju: Piątkowisko 4a - Boisko trawiaste

3. Cel turnieju:





Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci
Nawiązywanie nowych znajomości
Wychowanie poprzez sport
Promocja Gminy Pabianice i tworzenia jego pozytywnego wizerunku

4. Kategoria wiekowa:



Zawodnicy (chłopcy i dziewczynki) z rocznika 2003 i młodsi
Zawodnik w czasie trwania turnieju musi posiadać ważny dokument tożsamości ze
zdjęciem oraz posiadać aktualne badania lekarskie
 Do sprawdzenia wyżej wymienionych dokumentów uprawnieni są sędziowie i
organizatorzy turnieju
5. System rozgrywek i zasady gry:


Organizator ustala Regulamin oraz Terminarz turnieju i przekazuje go wraz ze
Zgłoszeniem do turnieju Trenerom wszystkich drużyn
 Trenerzy wypełniają Zgłoszenie i dostarczają do Organizatora najpóźniej przed
pierwszym meczem swojej drużyny
 Wpisowe do turnieju wynosi 250 zł i jest wpłacane do organizatora w dniu turnieju
 Ilość drużyn 16 grających systemem "każdy z każdym" w 4 grupach w I fazie grupowej.
Każda drużyna gra w grupie 3 spotkania. Zespoły do grup zostaną przydzielone w wyniku
wcześniejszego losowania.
W II fazie grupowej:
• zwycięzcy grup A ,B ,C ,D - tworzą grupę E grająca i miejsca 1-4.
• drugie miejsca z grup A ,B ,C ,D - grupę F grająca i miejsca 5-8.
• trzecie miejsca z grup A ,B ,C ,D - grupę G grająca i miejsca 9-12.
• czwarte miejsca z grup A ,B ,C ,D - grupę H grająca i miejsca 13-16
Każda drużyna gra w grupie 3 spotkania
 Czas trwania meczu:
Faza grupowa I : 1x 20 minut.
Faza grupowa II : 1x20 minut
 Bramki 5x2 m
 2 boiska trawiaste o wymiarach 35x55




















Mecze rozgrywane są piłką 4
Drużyny grają po 6 zawodników w polu + bramkarz,
Obowiązuje jednolity strój z numerami i odpowiednie obuwie do gry na trawie
Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników + trener i kierownik
Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej
Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie
Przy stałych fragmentach gry zawodnicy drużyny broniącej muszą odsunąć się od piłki
na odległość co najmniej 7 m
Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą do połowy
boiska ( piłka przed połową musi mieć kontakt z zawodnikiem ) z akcji bramkarz
wyprowadza piłkę dowolnym sposobem
Kary:
wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty – „żółta kartka”;
za umyślny, brutalny faul lub rażące, niesportowe zachowanie – „czerwona kartka”;
w przypadku straty bramki przez zespół ukarany „żółtą kartką”, kara ulega
anulowaniu i zawodnik może powrócić do gry ;
w przypadku „czerwonej kartki” za zawodnika może wejść inny zawodnik ale dopiero
po upływie dwóch minut, „czerwona kartka” wyklucza zawodnika w danym meczu a
w skrajnych przypadkach z całego turnieju
Gra bez wślizgów
Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów
Zmiany hokejowe (w strefie zmian)
Zasady punktacji: Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za
porażkę 0 pkt.
Zasady ustalania kolejności drużyn w tabeli :
a) liczba zdobytych punktów
b) wynik bezpośredniego spotkania
c) korzystniejsza różnica bramek
d) większa liczba strzelonych bramek
e) rzuty karne
Pozostałe przepisy zgodnie z postanowieniami PZPN
W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych drużyn formuła turnieju zostanie
odpowiednio zmieniona

7. Organizator zapewnia:





Wodę mineralną dla każdej drużyny
Sędziów z uprawnieniami
Opiekę medyczną w czasie zawodów
Posiłek dla zespołu

8. Nagrody i wyróżnienia:






Wszystkie startujące zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy
Zespoły z miejsc 1 - 3 otrzymują puchary i medale
Nagroda dla najlepszego strzelca
Nagroda dla najlepszego bramkarza
Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju



Nagroda dla najlepszego żonglera 3 osoby z najlepszymi wynikami

9. Sprawy organizacyjne:
 W drodze „na” i „z” turnieju a także w czasie rozgrywek opiekę nad zawodnikami
sprawują opiekunowie danej drużyny – Trener i Kierownik,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez daną drużynę
oraz nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste uczestników w trakcie trwania
turnieju
 Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie turnieju i prawo do
własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia
 O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator
 Rodzice podczas rozgrywania meczów mogą przebywać jedynie na trybunie i w strefach
wyznaczonych. Na ławce rezerwowych podczas meczu może przebywać tylko trener i
kierownik drużyny
 Opiekunowie drużyn/Trener/kierownik odpowiadają za porządek i dyscyplinę własnych
zawodników. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator
 do konkursu żonglerki każdy zespół typuje max. 3 zawodników

11. Kontakt w sprawie Turnieju:

Kierownik Turnieju
Paweł Włodarczak tel. 507 077 529 lub 501 629 567

