CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN
„Zima 2018”
o Halowy Puchar Prezesa ds. Podokręgu
Sandomierz” ks. Marka Walczaka
Ze względu na małą ilość turniejów, długa przerwę w rozgrywkach u najmłodszych
zawodników oraz głosów ze strony klubów, Podokręg Sandomierz proponuje
udział w cyklu zimowych turniejów „ZIMA 2018” w kategoriach:

Młodzik Starszy (2006) , Młodzik Młodszy (2007)
Orlik Starszy (2008) , Orlik Młodszy (2009) ,
Żak Starszy (2010) Żak Młodszy (2011)

Warunki zgłoszenia:
1 – Klub zgłaszający musi być z powiatu Sandomierz, Ostrowiec Św., Opatów, Staszów lub
uczestniczyć w rozgrywkach w Podokręgu Sandomierz.
2 – Każda zgłoszona drużyna będzie organizatorem jednego turnieju w niżej podanych terminach i
zapewnia:
# halę sportową (w przypadku braku hali przez klub, Podokręg pomoże zorganizować halę)
# opiekę medyczną
3 – zgłoszenie drużyny należy dokonać do 19.11.2018 r. u sekretarza Podokręgu Piotra Choraba.
ARTYKUŁ I CEL TURNIEJU
1. Popularyzacja piłki nożnej masowej
2. Sportowe spędzanie zimy
3. Krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej na terenie
działania Podokręgu Sandomierz.
4. Aktywna forma spędzenia czasu wolnego
5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej poprzez sport.
6. Mobilizowanie i angażowanie jak największej liczby działaczy i sympatyków do
działalności społecznej mającej na celu tworzenie odpowiednich warunków rozwoju sportu
w regionie.
ARTYKUŁ II

ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sandomierz.
ARTYKUŁ III TERMINY TURNIEJÓW
Rozpoczęcie rozgrywek 24-25 listopada 2018 r.
Koniec grudnia – początek stycznia: Turniej Finałowy - Sandomierz
ARTYKUŁ IV UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w sześciu kategoriach wiekowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Młodzik Starszy (2006) ,
Młodzik Młodszy (2007) ,
Orlik Starszy (2008) ,
Orlik Młodszy (2009) ,
Żak Starszy (2010) ,
Żak Młodszy (2011).
Uczestnicy będą rywalizować w grupach po 4-6 zespoły z których po zakończeniu rywalizacji w
grupie, miejsca I-II przechodzą do turnieju Finałowego w Sandomierzu.

Szczegółowy harmonogram zostanie przygotowany po zamknięciu zgłoszeń czyli po 19.11.2018 r.
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ARTYKUŁ V

SYSTEM ROZGRYWEK

1. System rozgrywek grupy, każdy z każdym - Turniej
2. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.
Kolejność końcowa
1. O kolejności drużyn decyduje ilość zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
Przy dwóch zespołach
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
grupowych,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
d) przy dalszej równości, decyduje losowanie.
Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi
zespołami,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi
zespołami,
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach ,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach ,
f) przy dalszej równości, decyduje losowanie.
ARTYKUŁ VI

OGÓLNE PRZEPISY GRY

Postanowienia ogólne:
Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem
i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Piłka:
piłka nr 4
Czas gry:
15 minut cały mecz lub 2 x 10 minut (w zależności od liczby drużyn w grupie)
Boisko
Hala Sportowa
Bramki Halowe
Obowiązuje gra bez spalonego.
Rzut karny wykonuje się z odległości 6 metrów od środka linii bramkowej.
Zawodnicy
Drużyna składa się maksymalnie z 15 zawodników oraz trenera/opiekuna
Na boisku występuje: pięciu zawodników + bramkarz
Obowiązują zmiany powrotne tzw. „hokejowe”
Napomnienia i kary
1. Kary wychowawcze od 1 do 3 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska
(czerwona kartka).
3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów..
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Uwagi organizacyjne
1. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów na
koszulkach na czas trwania turnieju.
2. Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy.
3. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji:
a) lista zbiorcza zawodników (Załącznik nr 2),
b) każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem, lub inny
dokument potwierdzający tożsamość,
c) każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do
uczestnictwa w turnieju (dopuszczalne są listy zbiorcze).W wypadku zawodników niezrzeszonych
w ŚZPN , pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 1),
ARTYKUŁ VII

INTERPRETACJA PRZEPISÓW

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Zarząd Podokręgu Sandomierz
ŚZPN. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN.
Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do Zarządu Podokręgu Sandomierz ŚZPN. Niniejszy
Regulamin wraz z Przepisami Gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek.
ARTYKUŁ VIII

NAGRODY

1. Puchary, dyplomy, nagrody niespodzianki
ARTYKUŁ IX

SPRAWY DYSCYPLINARNE

Sprawy dyscyplinarne będą stosowane zgodnie z regulaminem rozgrywek ŚZPN 2017/2018
ARTYKUŁ X

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sandomierz
ul. Energetyczna 5,
tel./fax 15 833 28 58
Piotr Chorab - Sekretarz Podokręgu
512 030 110
chory89@o2.pl
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Załącznik nr 1

…….…………………………. , ………………..
Miejscowość

data

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego syna/córki ………………………………………………..
w turnieju piłki nożnej „Zima 2018”, organizowanym przez Podokręg Sandomierz ŚZPN,
Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających udział w/w. turnieju.

…….……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLUB: …………………………………………………………………………………………….
SKŁAD DRUŻYNY
Lp.

Nr
zawodnika

Nazwisko i imię ⃰

1

Bramki
2
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
⃰ Imię i Nazwisko zawodnika koniecznie wypełnić drukowanymi literami!
TRENER/OPIEKUN : ………………………………………………

OŚWIADCZENIE TRENERA/OPIEKUNA DRUŻYNY.
Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, stwierdzam że znane mi są dane personalne w/w.
zawodników oraz to że zawodnicy nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
i mają aktualne badania lekarskie.
…………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis trenera/opiekuna drużyny)

6

