REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
Z OKAZJI
III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

I. CEL
1.

Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci,

2.

Przybliżenie wiedzy na temat życia i działalności Tadeusza Szybińskiego,

3.

Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności piłkarskich na tle innych zespołów oraz ich
doskonalenie,

4.

Wdrażanie najmłodszych dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu,

5.

Popularyzacja działalności Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki,

6.

Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych,

7.

Wychowanie do zasad bezpiecznego zachowania się podczas imprez sportowych,

II. ORGANIZATOR
1.

Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej z okazji III Memoriału im Tadeusza Szybińskiego jest
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki oraz Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Staniątki,

Działalność Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki i LKS „Czarni” Staniątki wspierają:

III. MIEJSCE I TERMIN
2.

Turnieje we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną rozegrane na stadionie sportowym im.
Tadeusza Szybińskiego w Staniątkach /boisko o naturalnej nawierzchni/

3.

4.

Turnieje odbędą się w dniach 03-05 sierpień 2012 roku.


03. sierpnia 2012 rok – rocznik 2004-2006 /Piątek/ od godziny 10.00



04. sierpnia 2012 rok – rocznik 2002-2003 /Sobota/ od godziny 9.00



05. sierpnia 2012 rok – rocznik 2001-2000 /Niedziela/ od godziny 9.00

Przyjazd drużyn na turnieje ze względów organizacyjnych do godziny 9:30 w Piątek oraz 8.30 w
Sobotę i Niedzielę.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest potwierdzenie zgłoszenia u organizatora turnieju do dnia 30
lipca /Poniedziałek/ 2012 roku /należy podać rocznik, listę zgłoszeniową oraz dane do rachunku/,
drogą elektroniczną na adres k.turecki@szkolafutbolu.pl, lub telefonicznie Krzysztof Turecki
605 525 999.

2.

W turnieju mogą brać udział zawodnicy:


03. sierpień 2012 – rocznik 2004-2006



04. sierpień 2012 – rocznik 2002-2003



05. sierpień 2012 – rocznik 2000-2001

3.

Posiadanie aktualnych badań lekarskich,

4.

Posiadanie legitymacji szkolnej,

5.

Przesłanie na konto Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki nr rachunku 88 1240 5107 1111 0010
2993 8266 opłaty w wysokości 100 PLN, która jest opłatą za wpisowe i w całości będzie przeznaczona
na organizację turnieju,(ubezpieczenie zawodników, sędziowie, poczęstunek, nagrody) do dnia 30
lipca 2012 roku /rachunki będą do odbioru w dniu turnieju/.

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK
1.

W turnieju w każdej grupie wiekowej planujemy że weźmie udział po 8 drużyn z terenu
województwa małopolskiego,

2.

O uczestnictwie w turnieju w danej grupie wiekowej decyduje kolejność zgłoszeń popartych
dokonaniem wpłaty.

3.

Turniej będzie rozgrywany równolegle na czterech boiskach o naturalnej nawierzchni /40x25m/

4.

System Rozgrywek:

03. sierpień 2012r /Piątek/ – rocznik 2004-2006


Każdy z każdym



Każdy zespół rozegra 7 spotkań



Drużyna występuje w składach 6-io osobowych /5 + bramkarz/, zmiany hokejowe,



Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników, zgłoszonych na liście startowej przesłanej
razem z potwierdzeniem udziału w turnieju /są możliwe zmiany w późniejszym terminie/,



Wymiary boiska 40x25m



Czas gry: 1x12 min.



Zespoły występują w jednolitych strojach,



Każdy zespół posiada opiekuna na czas turnieju, który odpowiada za zachowanie i
bezpieczeństwo swojego zespołu,



Zawody będą rozgrywane piłką do piłki siatkowej,



Obowiązują przepisy PZPN z wyjątkiem:
-odległość zawodnika od piłki przy rzutach wolnych min.5 metrów,
-pole karne o wymiarach 15x10m
-rzut karny 8m.

04-05. sierpień 2012r /Sobota, Niedziela/ – rocznik 2002-2003 i 2000-2001


Zespoły będą podzielone na dwie równe grupy po 4 zespoły drogą losowania. W fazie grupowej
będzie obowiązywał system każdy z każdym. Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy będą walczyły
w kolejnej fazie o miejsca 1-4.



Półfinały zostaną rozegrane na zasadzie: 1 miejsce z grupy „A” zagra z 2 miejscem z grupy „B” i
odwrotnie, 2 miejsce z grupy „A” zagra z 1 miejscem z grupy „B”.
Wygrane drużyny z półfinałów zagrają w finale o pierwsze miejsce, natomiast przegrane zagrają
o miejsce 3-4.



zespoły które w grupach zajmą miejsca 3 i 4, będą walczyły o miejsca 5-8, również na takiej
samej zasadzie tzn. 3 miejsce z grupy „A” zagra z 4 miejscem z grupy „B” i odwrotnie.



Wygrane drużyny zagrają o miejsce 5, natomiast przegrane o miejsca 7-8.

5.

Każdy zespół rozegra 5 spotkań

6.

Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników, zgłoszonych na liście startowej przesłanej razem z
potwierdzeniem udziału w turnieju /są możliwe zmiany w późniejszym terminie/,

7.

Każdy zespół posiada opiekuna na czas turnieju, który odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo
swojego zespołu,

8.

Drużyna występuje w składach 6-io osobowych /5 + bramkarz/, zmiany hokejowe,

9.

Czas gry: 2 x 12 minut,

10. Zespoły występują w jednolitych strojach.
11. Mecze będą rozgrywane piłką nożną nr 4,
12. Obowiązują przepisy PZPN z wyjątkiem:
-

odległość zawodnika od piłki przy rzutach wolnych min.5 metrów,

-

pole karne o wymiarach 15x10m

-

rzut karny 8m.

VI. PUNKTACJA
03. sierpień 2012r /Piątek/ – rocznik 2004-2006
1.

Turniej rozgrywany bez przyznawania punktów.

04-05. sierpień 2012r /Sobota, Niedziela/ – rocznik 2002-2003 i 2000-2001
2.

Kolejność miejsc w turnieju ustala się w oparciu o:

-

większą liczbę zdobytych punktów /wygrana-3pkt, remis–1pkt, przegrana–0pkt/

3.

w przypadku równej ilości punktów:

-

wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami /mała tabelka/

-

różnica bramek

-

większa ilość zdobytych bramek

VII SĘDZIOWIE
1.

Mecze prowadzone będą przez sędziów posiadających licencje.

2.

Sędziemu przysługuje prawo:

-

zatrzymania czasu gry w sytuacjach specjalnych, np. kontuzja zawodnika,

-

decydowania o wydłużeniu czasu gry z uwagi na zaistniałe przerwy w meczu.

VIII KARY
1.

W zawodach przewidziano karę 2 minut i czerwoną kartkę:
Za zbyt ostrą grę i niesportowe zachowanie stosowane będą kary 2 minut wykluczenia z gry - brak
możliwości wejścia rezerwowego gracza w czasie odbywania kar. Drugie wykluczenie tego samego
zawodnika – odsunięcie od gry do końca zawodów. Po ukaraniu bramkarza karą 2 minut, boisko może
opuścić inny zawodnik przebywający w polu gry. Ukaranie bramkarza kolejną karą – wykluczenie z
gry do końca meczu.

2.

Zawodnik może otrzymać karę 2 minut między innymi za:

-

rozmyślne zagranie piłki ręką

-

zatrzymanie przeciwnika ręką

-

krytykowanie orzeczeń sędziego

-

celowe opóźnianie wznowienia gry

-

niesportowe zachowanie w stosunku do partnera, przeciwnika ,sędziego i kibica

-

zbyt ostrą grę

-

dokonanie nieprawidłowej zmiany – na boisku przebywa więcej niż 8 zawodników

-

używanie niewybrednych określeń
Zawodnik odbywający karę 2 minut po utracie bramki przez zespół powraca do gry.

3.

Za wybitnie: niesportowe zachowanie i bardzo ostrą grę sędzia może pokazać zawodnikowi „czerwoną
kartkę” – wykluczenie do końca gry /z pominięciem kary 2 minut/.

Zawodnik może otrzymać czerwoną kartkę między innymi za:
-

rozmyślne kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika lub współpartnera

-

rozmyślne uderzenie lub usiłowanie uderzenia przeciwnika lub współpartnera

-

samodzielne opuszczenie placu gry - demonstrowanie swojego niezadowolenia
z decyzji sędziego

-

używanie mocno obraźliwego języka lub gestów

IX ZASADY FINANSOWANIA
1.

Wysokość wpisowego do turnieju wynoszą 100 PLN od każdego zespołu, przeznaczone na
ubezpieczenie zawodników oraz organizację turnieju.

2.

Koszty dojazdu pokrywa we własnym zakresie każda z drużyn,

3.

Poczęstunek (ciepłe danie, batoniki, drożdżówki, soczki) oraz napoje chłodzące dla wszystkich
zawodników oraz trenerów biorących udział w turnieju zapewnia organizator turnieju,

X NAGRODY

03. sierpień 2012r /Piątek/ – rocznik 2004-2006
1.

Każdy zespół otrzyma jednakowy puchar oraz dyplom za udział.

2.

Każdy zawodnik otrzyma taki sam upominek.

3.

W turnieju są przewidziane nagrody specjalne dla: najlepszego bramkarza, króla strzelców i
najlepszego zawodnika.

04-05. sierpień 2012r – rocznik 2002-2003 i 2000-2001
1.

W turnieju zostaną nagrodzone pierwsze 4 drużyny /puchar + nagroda specjalna/, pozostałe drużyny
dyplom za udział.

2.

W turnieju są przewidziane nagrody specjalne dla: najlepszego bramkarza, króla strzelców i
najlepszego zawodnika.

3.

Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma upominek specjalny,

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie prawo decydowania przysługuje
organizatorowi.

2.

Szczegółowy harmonogram turnieju zostanie przesłany zainteresowanym drużynom do 1 sierpnia
2012 roku.

Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki
Staniątki 703, 32-005 Niepołomice
NIP: 683-204-73-34
REGON: 121130921
KRS: 0000347716
Bank PEKO S.A.
Nr konta: 88 1240 5107 1111 0010 2993 8266
Krzysztof Turecki tel. 605-525-999
E-mail: k.turecki@szkolafutbolu.pl

