TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW (ROCZNIK 2007/2008)
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
Sochaczew, dn. 24.04.2016 r.

REGULAMIN TURNIEJU
Organizator:
Zespół Szkół w Sochaczewie im. Fryderyka Chopina / Akademia Piłkarska Sochaczew działająca przy
KS Bzura Chodaków.
Miejsce turnieju:
Boisko piłkarskie przy Zespole Szkół im. Fryderyka Chopina ul. Chopina 99. Rozgrywki prowadzone
będą na dwóch równoległych boiskach na których gra toczona będzie jednocześnie.
Uczestnicy:
11 drużyn podzielonych na dwie grupy A i B.
Zasady uczestnictwa:
- Turniej ma charakter zawodów towarzyskich, propagujących zamiłowanie do sportu wśród dzieci.
- Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników.
- Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje.
- Na boisku gra 7 zawodników (6 + bramkarz).
Postanowienia techniczne:
- Przybycie zespołów do godz. 9.30.
- Listę imienną zawodników należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu organizatora organizatorowi
najpóźniej do godziny 9.50.
- Odprawa techniczna trenerów 9.40.
- Uroczyste otwarcie Turnieju 09:55
- Pierwszy mecz punktualnie o godz. 10.00.
- Finał planowany na godz. ok. 14.10.
Regulamin:
- Drużyny zostaną przydzielone przed rozgrywkami na dwie grupy A i B.
- Zespoły w eliminacjach w ramach grupy zagrają systemem ,,każdy z każdym’’.
- Czas przeznaczony na grę w grupach 13 minut (bez przerwy).
- Punkty: za zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.
- Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w grupach rozegrają mecze półfinałowe A1-B2 oraz A2-B1.
- W finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów, przegrani zagrają o 3 miejsce.
- Mecze o miejsca 5, 7, 9 - czas 13 min.
- Mecz o 3 miejsce - czas 13 min.
- Mecz finałowy - czas gry 15 min.
- Auty - wznawianie gry nogą, piłka musi stać nieruchomo na linii, zawodnik nie może sam
wprowadzić piłki do gry, bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie uznana.
- Odległość muru przy stałych fragmentach gry 5 metrów.
- Rzut karny z 7 metrów.
- Zmiany odbywają się w locie systemem hokejowym, dopuszcza się zmiany powrotne.
- Nie obowiązuje przepis o spalonym.
- Bramkarz wznawiający grę od bramki z tzw. piątki wprowadza piłkę do gry ręką.
Kary i wykluczenia:
- Za niesportowe zachowanie lub niebezpieczną grę (żółta kartka) wykluczenie czasowe 2 minuty.
- Za wyjątkowo niesportowe zachowanie (czerwona kartka) - wykluczenie do końca meczu, a nawet
z turnieju.
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Punktacja:
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn przy ustalaniu kolejności
decydują następujące kryteria:
• większa ilość zdobytych punktów
• wynik bezpośredniego spotkania,
• korzystniejsza różnica bramek,
• większa liczba strzelonych bramek,
• rzuty karne.
Finanse:
Wpisowe na turniej wynosi 150 zł.
(Płatne w sekretariacie. Każdy klub otrzymuje formalne potwierdzenie wpłaty)
Nagrody:
- Każda drużyna otrzyma pamiątkowy puchar za uczestnictwo w turnieju.
- Każdy zawodnik otrzyma medal.
- Nagroda rzeczowa dla drużyny, która zajmie miejsce : I/II/III
- Statuetka dla najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza
- Każdy zawodnik i trener otrzyma posiłek.
Badania:
Każdy opiekun ma obowiązek w dniu zawodów posiadać aktualne karty zdrowia swoich zawodników.
Inne:
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

Osoba do kontaktu:
1. Joanna Cichońska – tel. 604 402 864 (Sekretariat)
2. Michał Dziepak – tel. 783 015 151
Opieka medyczna:
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Sędziowie:
WS Warszawa
Załączniki:
Nr 1 – Lista zgłoszeniowa zawodników
Nr 2 – Harmonogram Gier
Uwagi:
1. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy przez drużyny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zarówno przed, po, jak i w czasie
zawodów. W związku z powyższym obowiązek ubezpieczenia zawodników spada na macierzyste
kluby. Trenerzy, opiekunowie drużyn odpowiadają za porządek i dyscyplinę własnych
zawodników w tym, za ewentualne szkody wynikłe w trakcie turnieju.
3. Zakazuje się wchodzenia na płytę boiska przez rodziców / opiekunów prawnych oraz na teren
szkoły poza miejsca wyznaczone przez organizatora.
3. Zobowiązuje się wszystkie drużyny do pozostania na dekorację do końca Turnieju.
4. Wszyscy zawodnicy musza posiadać aktualne badania lekarskie - odpowiada Trener danej drużyny.
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