
REGULAMIN
III  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  PIŁKARSKI  Z  OKAZJI  D NI  WOŁOWA

21.06.2014r.
1. Cel Turnieju:

Gra w piłkę nożną jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego. Popularyzacja piłki nożnej
wśród dzieci i młodzieży.

2. Termin:
21 czerwca 2014r. - Przyjazd drużyn godz. 9:30 – rozpoczęcie godz. 10:00

3. Miejsce:
Stadion Miejski im. Ryszarda Janeckiego w Wołowie, ul. Trzebnicka 6

4. Uczestnictwo:
Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu Stadionu. W
zawodach uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2002 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do
gry, aktualną kartę zdrowia, ważne badania lekarskie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość chłopca. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. Dopuszcza się do gry
jednego zawodnika z rocznika 2001, jednak nie jest to zobowiązujące.

5. Regulamin:
W Turnieju wystąpi 16 zespołów, podzielonych na 4 grupy wyłonione poprzez losowanie, w
których mecze odbywać się będą systemem „każdy z każdym”. Dalsza część rozgrywek
uwzględniona jest w harmonogramie.
Mecze będą rozgrywane na 4 boiskach -  równolegle każda grupa
O kolejności w grupie decydują:
- ilość zdobytych punktów,
- różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek
- wynik bezpośredniego meczu,
- losowanie,
W przypadku remisów w meczach fazy pucharowej o wygranej zadecydują rzuty karne (3 a
następnie aż do skutku)
Czas gry 2 x 10 min, przerwa - przejście
Zawody prowadzić będą sędziowie zrzeszeni w DZPN
Składy – na boisku występuje 8 zawodników + bramkarz (max. 12 zawodników)
Zmiany w czasie gry – system hokejowy w strefie zmian
Aut bramkowy wprowadzony przez bramkarza z 5-tki, po akcji bramkarz może wprowadzać piłkę
dowolnie
Auty wykonujemy noga po ziemi
Rzut karny z odległości 9m
Kary indywidualne: wykluczenie z gry 2 lub 5 minutowe) drużyna ukaranego zawodnika gra w
osłabieniu do końca kary lub straty bramki), za niesportowe zachowanie zawodnik może otrzymać
czerwoną kartkę i nie może grać do końca meczu (w zamian za niego wchodzi inny zawodnik po 5
minutach lub stracie bramki)
Pozostałe przepisy według regulaminu PZPN.

Organizatorzy zapewniają nagrody dla wszystkich zespołów (medale, dyplomy, puchary). Nagrody
indywidualne: najlepszy bramkarz, strzelec, zawodnik
W dniu Turnieju istnieje możliwość zakupu ciepłych posiłków: grochówki, kiełbasy z grilla, napoi.
Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla 14 osób (12 zawodników+trener+kierownik drużyny)


