Białystok, styczeń 2016

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci
HALA ZWYCIĘSTWA 2016 (6-7 lutego 2016)
§1 Organizator
1.Rozgrywki, zwane dalej turniejem, rozgrywa się w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, ze zmianami,
opisanymi w niniejszym regulaminie.
2.Organizatorem turnieju jest Filip Błaż Agencja „Global” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa
10.
3. Wszystkie mecze odbywają się na wewnętrznym boisku do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w
obiekcie Hala Zwycięstwa, w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10.
§2 Cele
1. Promocja nawyku regularnej aktywności ruchowej mająca na celu rozwijanie sportowych pasji u
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym oraz podniesienie ich piłkarskich umiejętności.
2. Wychowywanie najmłodszych w duchu idei Fair-Play oraz wzajemnego szacunku i tolerancji.
§3 Termin
1. Turniej rozgrywany jest w sobotę 6 lutego 2016 (roczniki 2009/10 oraz 2007/08) oraz niedzielę 7
lutego 2016 (roczniki 2005/06).
2. Szczegółowy terminarz gier będzie dostępny na stronie https://www.facebook.com/halazwyciestwa
od dnia 2 lutego 2016.
§4 Uczestnicy
1. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:
a) U-7 dzieci urodzone w roku 2009, 2010 i młodsze,
b) U-9 dzieci urodzone w roku 2007, 2008 i młodsze,
c) U-11 dzieci urodzone w roku 2005, 2006 i młodsze,
2. Prawo udziału w Turnieju posiadają drużyny klubowe, osiedlowe, szkolne i parafialne oraz dzieci
niezrzeszone.
3. Zawodnik nie ma prawa reprezentować w ramach tej samej kategorii wiekowej więcej niż jednej
drużyny.
§5 Drużyny
1. Drużyny składają się z 6-10 zawodników (2009/10, 2007/08) oraz 5-8 zawodników (2005/06).
2. Każda z drużyn ma obowiązek wyznaczenia dwóch pełnoletnich opiekunów, przy czym podczas
turnieju zespołowi towarzyszy co najmniej jeden opiekun.
3. Zgłoszeni opiekunowie są jedynymi osobami uprawnionymi do zgłaszania organizatorowi spornych
kwestii regulaminowych oraz próśb organizacyjnych dotyczących drużyny.
4. Drużyny występują pod nazwą wskazaną w zgłoszeniu do turnieju.
§6 Zgłoszenia
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2. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą w dwóch turach. I tura do 25 stycznia 2016 i II tura: do 1
lutego 2016, przy czym w pierwszej turze jeden klub/ szkółka/ akademia/ szkoła może zgłosić 1 zespół
w każdej z grup wiekowych.
3. Maksymalna ilość zespołów uczestniczących:
2009/10 – 8
2007/08 – 12
2005/06 – 15
4. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc organizator będzie zapisywał kolejne zespoły na
listę rezerwową.
5. Warunkiem udziału zawodnika do turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty indywidualnego
uczestnictwa.
6. Warunkiem udziału drużyny w turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej wraz z
kompletem uzupełnionych kart indywidualnego uczestnictwa.
7. Zmian w składach zgłoszonych drużyn można dokonywać do momentu rozegrania pierwszego
meczu, a w uzasadnionym przypadku w dowolnym momencie, po uzyskaniu uprzedniej zgody
organizatora.
§7 System rozgrywek
1. Rozgrywki podzielone są na fazę ligową i fazę pucharową. Do fazy pucharowej awansuje najlepsze 8
zespołów (2007/08, 2005/06) oraz najlepsze 4 zespoły (2009/10), przy czym o kolejności będą
decydowały (w kolejności): wyższa lokata w fazie grupowej, większa ilość punktów, lepszy stosunek
bramek, większa ilość zdobytych bramek, losowanie. W fazie pucharowej zespoły będą rozstawione na
podstawie osiągniętych wcześniej wyników.
2. Dopuszcza się modyfikacje systemu rozgrywek, zwłaszcza w przypadku nie osiągnięcia maksymalnej
ilości zgłoszonych zespołów.
3.Spotkania fazy grupowej punktowane są wg zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. Za remis i 0 pkt. za
porażkę.
4. W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania (lub wyniki
spotkań) pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w dalszej kolejności stosunek bramek, ilość bramek
zdobytych i losowanie.
5. Faza pucharowa rozgrywana jest systemem play-off.
6. Na każdym etapie fazy pucharowej drużyna rozgrywa jeden mecz, który musi zakończyć się
wyłonieniem zwycięzcy. W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry sędzia zarządza
serię 3 rzutów karnych. Utrzymujący się remis zapoczątkowuje serie pojedynczych rzutów karnych
wykonywanych przez zawodników, którzy wcześniej nie strzelali. Jeśli jedna z drużyn uzyska prawo
wcześniejszego rozpoczęcia drugiej serii ze względu na mniejszą ilość zawodników, takie samo prawo
uzyskuje automatycznie drugi zespół. Dalej zawodnicy wykonują pojedyncze serie rzutów karnych aż
do rozstrzygnięcia spotkania.
§8 Przepisy gry
1. Zespoły składają się z 4 zawodników w polu i bramkarza (2009/10, 2007/08) oraz 3 zawodników w
polu i bramkarza (2005/06).
2. Zawodnicy grają w obuwiu przeznaczonym na sale gimnastyczne (płaska podeszwa) lub obuwiu
piłkarskim na sztuczne nawierzchnie (turf), obowiązuje zakaz gry w korkach metalowych i plastikowych
oraz tzw. lankach.
3. Piłki do gry w rozmiarze nr 3 (2009/10), nr 4 (2007/08 i 2005/06) są dostarczone przez organizatora.
4. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 1 x 10 minut bez zmiany stron, przy czym sędzia ma
prawo pozwolić dokończyć dobrze zapowiadającą się akcję. W przypadku przedłużającej się przerwy
(np. w razie kontuzji zawodnika) sędzia zatrzymuje czas.
5. Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.
6. Zmiana bramkarza jest możliwa tylko w momencie gdy piłka jest poza grą (np. po strzelonej bramce).

7. Bramka może być zdobyta tylko z połowy drużyny przeciwnej (tracącej bramkę). Jeżeli piłka uderzona
z drugiej połowy wpada do bramki, gol nie jest uznany, a grę wznawia bramkarz, zespołu do którego
bramki wpadła piłka.
8. Faule i niesportowe zagrania w polu karnym, skutkują rzutem karnym. Rzut karny przyznaje się
również za przewinienie zawodnika, kwalifikujące się na upomnienie (żółtą kartkę), bez względu na
miejsce popełnienia przewinienia.
9. Przy wykonywaniu rzutu karnego wszyscy zawodnicy, poza bramkarzem broniącym znajdują się za
linią piłki. Zawodnik wykonujący nie może drugi raz dotknąć piłki odbitej od bandy, słupka, poprzeczki,
jeśli nie została dotknięta przez bramkarza.
10. Gra rozpoczyna się i jest wznawiana po zdobytej bramce od środka boiska podaniem do tyłu, lub
od bramki zespołu, który stracił bramkę. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednim strzałem w
sytuacji wznowienia gry od środka.
11. Odległość od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 metry.
12. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.
13. Sędzia może karać zawodników wykluczeniem (czerwona kartka). W takiej sytuacji dyktuje się rzut
karny dla drużyny przeciwnej, a zespół ukaranego zawodnika gra 3 minuty w osłabieniu, niezależnie od
możliwej utraty gola lub goli. Wykluczony zawodnik nie może powrócić na boisko w meczu, w którym
został wykluczony.
14. Opiekun każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów
tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę organizatora.
15. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie organizator w obecności
opiekunów zainteresowanych drużyn, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu
weryfikującego, nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
16. O przyznaniu walkoweru (3:0) lub anulowaniu wyników zespołu decyduje wyłącznie organizator.
§9 Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju otrzymają dyplom.
2. Zawodnicy trzech najlepszych drużyn z każdej kategorii wiekowej otrzymają medale a zwycięski
zespół również pamiątkowy puchar drużynowy.
§10 Postanowienia końcowe
1. W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.
2. Organizator ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu w każdym czasie.
3. Każdy zawodnik powinien posiadać własne OC i NNW.
4. Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek zobowiązani są do dostarczenia
podpisanego oświadczenia od opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do
udziału w turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
6. Wszystkie zespoły są bezwzględnie zobowiązane do respektowania terminarza spotkań
przygotowanego przez organizatora.
7. Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników,
przedstawicieli oraz kibiców na terenie obiektu sportowego, gdzie prowadzi się rozgrywki.
8. Zawodnicy, opiekunowie drużyn oraz wszystkie osoby towarzyszące są zobowiązane do
przestrzegania Regulaminu Obiektu Rekreacyjnego Hala Zwycięstwa, powszechnie dostępnego w
widocznym miejscu w Hali Zwycięstwa.

