REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „LECH POZNAŃ
FOOTBALL ACADEMY RANIŻÓW 2018”
pod patronatem Wójta Gminy Raniżów

Raniżów, 10.06.2018 r.
Stadion Sportowy Raniżów

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie
Lech Poznań Football Academy Raniżów

Organizator
§1
1. Organizatorem turnieju piłkarskiego jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie oraz
szkółka piłkarska Lech Poznań Football Academy Raniżów.
2. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniem niniejszego
regulaminu.

Cele
§2
1. Promocja nawyku aktywności fizycznej oraz podnoszenie piłkarskich umiejętności poprzez rozwijanie
sportowych pasji u dzieci i młodzieży.

Zasady ogólne
§3
2. Turniej organizowany jest dla trzech kategorii wiekowych: 2009 (i młodsi), 2007 ( i młodsi),
2005 - 2004.
3. Harmonogram turnieju:
Turniej odbędzie się 10 czerwca 2018 o godz. 9:00.
Drużyny należy zgłaszać do 4 czerwca 2018 pod nr tel. 500 303 311.
4. Mecze trzech grup wiekowych będą równolegle rozgrywane na płycie stadionu sportowego w Raniżowie.
5. W grupie gramy systemem „każdy z każdym”. Po dwie drużyny z każdej grupy, które uzyskały
największą liczbę punktów wychodzą z grupy i grają dwa półfinały (1. miejsce z „A” z 2. miejscem z „B”
oraz 1. miejsce z „B” z 2. miejscem z „A”). Zwycięzcy półfinałów grają finał, a przegrani grają o III
miejsce.
6. O ostatecznej kolejności drużyn w grupie decydują:



większa ilość zdobytych punktów, (zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów)
w przypadku gdy dwie drużyny zdobędą jednakową ilość punktów w pierwszej kolejności decyduje
wynik meczu bezpośredniego między drużynami, następnie bilans bramkowy. Jeżeli poprzednie
ustalenia nie wyłonią zwycięzcy to zostanie rozegrany konkurs rzutów karnych.

7. Przed rozpoczęciem meczu trener/opiekun zobowiązany jest o przekazanie listy zgłoszeniowej do
kierownika zawodów.
8. Trener/opiekun jest odpowiedzialny za swoją drużynę w trakcie meczu jak również podczas przerw.
9. Na obiekcie sportowym należy dbać o czystość. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz
spożywania alkoholu.

10. Do turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, którzy będą uczestniczyć w
rozgrywkach turniejowych. Listę zgłoszeniową należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej przed
przystąpieniem do pierwszego meczu.
11. Wpisowe od drużyny 150 zł płatne w dniu turnieju
12. O przyznaniu nagród indywidualnych decydują organizatorzy wraz z przybyłymi gośćmi.
13. Decyzje w pozostałych kwestach, nie zawartych w niniejszym regulaminie podejmuje organizator.

Ustalenia dotyczące przepisów gry
§4
1. W rozgrywkach obowiązują przepisy ustalone przez PZPN dostępne na stronie za wyjątkiem
następujących:






Czas gry: 2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron.
Liczba zawodników w czasie gry 1+5
Brak pozycji spalonej.
Wznowienie piłki z autów wykonywane nogą, piłka grana do kolan.
Zmiany hokejowe.

.
Kary
§5
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń
(czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego
prowadzącego zawody i jest nie odwołalna.
2. Zawodnikom, którzy w czasie zawodów zostali wykluczeni (tzw. samoistna czerwona kartka) wymierza
się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji.
3. Zawodnik , który w czasie zawodów otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany
dwuminutowym opuszczeniem boiska.
4. W przypadku gdy drużyna, której zawodnik otrzymał żółta kartkę traci bramkę, kara automatycznie
zostaje anulowana.
Nagrody
§6
1. Każdy z uczestników otrzymuje od organizatora pamiątkowy medal.
2. Każda drużyna otrzymuje puchar drużynowy, w zależności od zdobytego miejsca.

3. W kategoriach 2009, 2007, 2005 będą przyznawane nagrody dla:




Najlepszego bramkarza turnieju
Najlepszego strzelca turnieju
Najlepszego zawodnika turnieju

Wyżywienie
§8
1. Organizator zapewnia wyżywienie dla zawodników uczestniczących w zawodach w postaci owoców i
przekąsek.
2. Organizator zapewnia dostęp do wody/soków dla zawodników podczas turnieju oraz kawy/herbaty dla
rodziców i trenerów.

Przepisy porządkowe
§7
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską podczas turnieju.
2. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play.
3. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów,
zakaz ten dotyczy również papierosów elektrycznych.
4. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania zawodów.
5. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek turnieju oraz przerw między nimi dokonywane przez
zarodników, trenerów bądź rodziców, będą przez organizatora karane upomnieniami, walkowerami oraz
wykluczeniem drużyn z zawodów.
6. Rozstrzygnięcia sporów leży w gestii organizatora.
7. Podczas turnieju przebywają wyłącznie zawodnicy z trenerem. Rodzice oraz osoby nie biorące udziału w
zawodach przebywają wyłącznie poza boiskiem (trybuny i ławeczki).
8. W przypadku gdy w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik ( np. starszy), drużyna ta
automatycznie otrzymuje walkower w danym meczu.
9. Podczas turnieju zawodnicy powinni posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości.

