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REGULAMIN XX TURNIEJU PIŁKI NOżNEJ

„Z PODWÓF\KA NA\ STADION 0 PUCHAR TYMBARKV

§1
ORGANIZATOR

1.  Organlzatorem XX Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" (zwanym dalej Tumiejem)

jest Polski Związek Piłki Nożnej.
2.   Nadzór nad Turnlejem prowadzl Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3.   XX Turniej  P.hki  Nożnej „Z  Podwórka  na  Stadlon  o  Puchar Tymbarku"  rozgrywa  się  na  podstawie

przeplsów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulamlnem i obowiązującyml postanowieniami
Polskiego Zwlązku Plłkl Nożnej.

§2
CELTURNIEJU

1.    Celem rozgrywekjest:
a.     Promowanie  piłki  nożnej wśród  dzlecl,  zasad  Fair  Play oraz  programu  Respect, wycfiowanie

poprzez   sport,   ksztattowanie   zdrowego   stylu   życia   i  'aktywizację   lokalnv.ch   środowisk
sportowch.

b.    Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników.
c.    Wyłonlenle zwyclęzców -drużyn chłopców 1 dzlewczynek w kategorlach UB, U-10 ( U-12.
2.     Turniej rozgrywa się w następujących kategoriach wiekowych:

•      U-8: rocznlk201212013
•      U-10: rocznik2010i 2011
•      U-12: rocznik2008i 2009

§3
DEl=lNICJE

1.    Na potrzeby niniejszego Regulamlriu przyjmuje się następujące deflnlde:
a.    Potwierdzenle lbowe -status zawodnika informujący o rejestraęji w klubie ligowym
b.    Uprawnienie ligowe -dopuszczenie zawodnika do rozgrywek llgowych w danym sezonle
c.     Klub sportowy -  klub  blorący  udział w oficjalnych  rozgrywkach  Polskiego  Z\^/iązku  Piłki

NOżnej
d.    Rozgrywki  ligowe - oflcjalne  rozgrywkl  llgo`^re  organlzowane  przez  Polski  Z`A/iązek  Plłki

l\loż"j lub Wojewódzki Zwlązek Pff ki Nożnej.
e.    Podmiot   pr"radzące   dzlałalność   edukacyjno-sportową   -   podmiot,   który   zgodnie

z Polską Klasyfikacją Dziatalności (Pl(D) pro`^/adzą działalność w obszarze sportu, rekreaę|I
oraz edukatil

f.      Przepisy Gry - dokument wydany  przez Polski  Związek  Piłki  l\lożnej  opisLłjący aktualnk:
obo\^/iązujące zasady gry w plłkę nożną w bieżącym sezonie. Dokument jest dostępny m
stroniewww.DZDn.Dl

g.    Przepisy   gry   w  Tumieju   -  zasady   gry   zdefiniowane   dLa   aktualnej   edyęjl   Tumtiu
„Z Podwórka na Stadlon o Puchar Tymbarku"
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Regulamin XX Turnie|u Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

h.    Definicje podmiotów:
•     Szkoła     -     jednostka     oświatowo-wychowawcza     zajmująca     się     kształceniem

i wychowaniem -zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie.
•      Uczniowski  Klub Sportowy - specjalny rodzai. stowarzyszenia  stworzony na  potrzeby

rywalizacji nieletnich zawodników -zarówno dzieci jak i młodzieży.
•     Klub     sportowy     -     podstawowa     jednostka     organizacyjna      realizująca     cele

i zadania w zakresle danej dyscypliny sportu.
•      lnne      -      podmioty      prowadzące      dzjałalność      sportowo-edukacyjną      zgodnle

z Polską Klasyfikacją Dziatalności (PKD).

§4
FORMUŁA TURNIEJU

1.     W Turnieju mogą wziąć udziat drużyny, które reprezentują następuJące podmloty:
a.   Szkoły podstawowe,
b.   Uczniowskie Kluby sportowe,
c.   Kluby sportowe,
d.   Inne -podmioty prowadzące dzłałalność sportov!o-edukacyjną.

Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystklch eta pów XX edycji Turnieju
„Z  Podwórka  na  Stadion  o  Puchar Tymbarku".  Tumiej  rozgrywany  będzie  według  poniższego
schematu:

1.              dla kategorii u-10 oraz u-1Z:
a. etapy gminne,
b. eta py powiatowe,
c. etapy wojewódzkle,
d. etap ogólnopolski.
11.             dla kategorii u{:
a. etapy gminne,
b. etapy powiatowe,
c. finaty wojewódzkie, gdzie zostanle wyłoniony Mistrz Województwa
Każdy z poszczególnych etapów kończy się finałem,

Departament   Grassroots   Polskiego   Zwlązku   Pltki   Nożnej   decyduje   o   schemacie   rozgry\^/ek
w danym województwie.

4.      Rozgrywki na etapie gminnym ! powiatowym organlzują i przeprowadzają Wojewódzkie Związki
Pitki NOżneJ..

5.      Finab Wojewódzk]e  przeprowadza  Departament  Grassroots  PZPN  z  Wojewódzkimi  Związkami
Pitki NOżnej.

6.     Finały wojewódzkle wyłonią Mistrzów województwa w kategorii u4.
7.      Finały Wojewódzkie \^Ąrtonią naj.lepsze drużyny województwa w kategoriach  U-10 i  11-12,  które

będą reprezentować dane woJewództwo w Finale Ogólnopolskim.
8.      Finał ogólnopolski przeprowadza Departament Grassroots polskiego związku plłkl Nożnej.
9.      Finał ogólnopolski wylonl zwycięzców wśród dziewczynek i chłopców w kategoriach u-10 i u-12.
10.   Każdy  zawodnik  biorący  udział w Turnieju  musl  być ucznlem  szko~  podstawowej  lub oddziatu

przedszkolnego  przy szkole  podstawowej., W rozgrvwkach wszystkich szczebli  mogą brać udział
wyłącznie zespoły składające się z zawodników:

•      urodzonych od l stycznla 2012 do 31grudnia 2013 -(dla kategorll u.8),
•     urodzonych od l stycznia 2010do 31 grudnia 2011 -(dla kategorii u-10),
•     urodzonych od l stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 -(dla kategorll u-12).

11.   Zgłaszana  drużyna  musl  składać się  z  mlnimiim  5  i  maksymalnie  10 zawodnlków dla  kategorii
U-8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników  dla kategorii U-10 I U-12.

12.   Dopuszcza się tylko 1 wytącznle w drużynach w kategorii U-1Z -2 osoby z roczników: 2010 i 2011
1 w kategorii U-10 -2 osoby z rocznika 2012.
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Regulamln XX Turnle]u „Z Podwórka na Stadion o Puchor Tymbarku"

14.   Regulamin  dopuszcza  uzupełnianie  składu  drużyny  pomlędzy  etapaml  do  maksymalnej  liczby
zawodników przewńdzianej w danej kategorii.

15.   Zawodnicy powolanl do oflcjalnej reprezentacji województwa w oficjalnych  rozgrywkach  PZPN
mogą reprezentować swój podmiot w Turnieju, jeśll spełnlają wymosi uczestnictwa w Turnieju.

§5
HARIVIONOGRAIvl 1 \A/YIV]OGl

1.    Zgłoszenie drużyn do udzlatu wTumięju odbywa się na podstawie wypełnionego i wysłanego drogą
elektroniczną    formularza    zgłoszeniowego    dostępnego    na    www.laczvnasDilka.ol    do    dnia
30 wrześnla 2019 roku.

2.    Organizator upoważnla flrmę telemarketingową do kontaktu,  przekazywania oraz poż`ćkiwania
informaęji   m  ternat  zgłoszeń  do  Tumieju.   Pełne  zgłoszenie  drużyny  następuje  dopiero  po
rejestraql  poprzez  fórmularz zgłoszenk)wy  dostępny  na  stronie  www.IaczvnasDilka.Dl.  zgodnLe
z §5, punkt 1.

3.     Trenerzy i koordynatorzy wyrażają zgodę na publlkaę|ę swoich danych kontaktowych tj. imieh`ia,
nazwlska,  r"meru  telefónu  i  adresu  e-mail  na  stronie  wwwzDodworkanastadion.Dl.  do  celó\^r
organizacm Tumieju.

4.    Trener  po  zgloszeniu  drużyny  do  Tumiou,  musi  potwierdzić  jej  udzlał  w  XX  edyc|l  poprzez
zarejestrowanie  listy zawodnikó\^/ w internetowym  formularzu  rejestracyjnym  kompatybjlnym
z systemem Extranet PZPN, dostępnym na \^rww.laczvnasDilka.Dl.

5.    Etapy gmlnne i powiatowe odbędą się w dniach od 5 paźdzlemlka 2019 do 9 rriaru 2020 roku.
Miejsca rozgrywania fir"lów gminnych i powlatowych  podam zostaną  m stronie internetowej
www,zoodworkanastadion.Dl    oraz    przez    Wojewódzki    Związek    Piłkl    Nożnej    w    osoble
wyznaczonego  Koordynatora Wojewódzkiego Tumieju  m  minimum 5 dni  przed wyznączonym
teminem.

6.    Flnah/  Wojewódzkie  odbędą  slę  w  okresie  od  18  marca  dó  Z6  kwletnla  ZOZO+roku.  Mięjsca
rozgrywania   Finaló\^/   Wojewódzkich   podane   zostaną   do   10   marca   2020   roku   na   stronie
internetoweJ TumleJu w`^/w.zDodworkanastadlon.Dl.

7.    Finał Ogólmpolski odbędzie sQ w dniach od 29 lmłletnia do Z maja ZOZO roku w Warszawie.
8.    Harmonogram finałów gminnych, powiatowych oraz finałów wojewódzklch zostanie ustalony na

podstawie   liczby   zarejestrowanych   drużyn   1   opublikowany   na   ofiqjalnej   stronie   Tumieju
w\^rw2Dodworkanastadion.ol

9.    Trener odpowiada za śledzenLe lnfórmacji odnośnie terminów poszczególnych etapów rozgrywek.
10.  Zespół biorący udzfał w Tumieju na każdym szczeblu rozgry\^rek oraz każdy z jego członków wlnlen

zostać    ubezpleczony    przez   jednostkę    zglaszającą    drużynę    do    Tumięju    od    r"stęps+t\^+tw
nieszczęśliwych wypadkó\^r osób uprawiających spon, a Organizator ma  prawo weryfikacji tego
faktu 1 żądania przedstawlenb przez Trenera dokumentu właściwej polky.

11. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodnlków wydrukowamj
z systemu, potwlerdzonej pieczątką instytucji oraz podpisanej przez:

a,    w przypadku szkoty podstawowej -dyrektora szkoły
b.    w przypadku uKSu -prezesa uKS
c.     w przypadku klubu sportowego -prezesa klubu
d.    w  przypadku   podmiotów  typu   lnne  -  przez  osobę  widniejącą  w  rejestrze   KRS   lub

dokumentach założycielsklch
12.  Warunkiem dopuszczenia zawodnlka do meczu na każdym etapie rozgrywek jest posiadanie:

a.    ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem: Iegitymaęji szkolnej lub dowodu osoblstego lub

paszportu;
b.    oryginalnęj zgody rodziców/opiekunów prawnych z XX edyęji Tum"u `^rraz z wymaganyml

podpisami (Załącznik nr 1).
13.  Zawodn]k  zgtoszony  do  udziału  w  Tumieju,  może  reprezentować  ban^/y  tylko  jednej  drużyny

we `^/szystklch etapach rozgrywek 1 przez cały czas tn^łania Tumieju.

.':'
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14.  Reprezentacja szkoł`/ składa się tylko z uczniów danej szkov i oddziału przedszkolnego przy danej
szkole, za wyjątklem sytuacji w §5 pkt 15. Zawodnicy z potwierdzeniem lub uprawnieniem ligowym
w systemie Extranet mogą wziąć udział w Tumiej.u jako reprezentanci swojej szkoty.

15.  Kilka szkół z jednej gminy ma możliwość wystawienia jednej wspólnej drużyny w poszczególnych
kategoriach wiekowych, pod warunkiem że wszystkie te podmioty (szkoły) mają łącznie nie więcej
niż   300   uczniów   w   klasach,   których   Turniej.   dotyczy   (klasy   1-6).   Dodatko`A/ym   warunkiem
dopiiszczenia  tak  stworzonej  drużyny  jest  przekazanie  do  biura  zawodów,  na  każdym  etapie
Turnleju,  ośwladczeń  od  dyrektorów  wszystk!ch  placówek wystawiających  wspólną  drużynę  o
liczbie uczniów danej szkoD.

16.  Reprezentacje Ucznlowsk!cli l(lubów Sportowych:
a.    W   kategorlach   U-8   Chlopcy,   UB   Dzlewczynkl,   U-10   Dziewczynki   1   U-12   Dąlęwczynkl,

reprezentacje  mogą  składać  się  z  zawodników  danego  UKSu,  również  tych,  uprivmionych
ligowo w systemie Extranet.

b.    W  kategoriach  U-10  Chłopcy  1  U-12  Chłopcy,  reprezentacJe  mogą  składać  się  wyłącznle  z
zawodników, którzy nie są uprawnieni ligowo w systemie Extranet na sezon 2019/2020, ale\ są
członkaml  danego   UKSu.  Uprawnienie   ligowe  zawodnika   spowoduje  jego  automatyczne
usunięcie z listy zawodników Turnieju.

17.  Reprezentacje Klubów Spoi'to`A/ych:
a.    W   kategorlach   U€   Chłopcy,   U-8   Dziewczynkl,-  U-10   Dzlewczynkl   i   U-12   Dzlewczynkl,

reprezentacje  mogą  skladać  się  z  zawodników  danego  klubu  sportowego,  również  tych,
uprawnionych ligowo w systemie Extranet.

b.    W  kategoriach  U-10  Chłopcy  i  U-12  Chłopcy,  reprezentacje  mogą  składać  się  wyłącznie  z
zawodników, którzy nie są uprawnieni ligowo w systemie Extranet na sezon 2019/2020, ale są
członkaml   danego   klubu   sportowego.   Uprawnlenle   ligowe   zawodnlka   spowoduje  jego
automatyczne usunięcie z listy zawodników Turnieju.

18.  Reprezentacje  podmlstów zare|estrowanych jako „lnne",  zdefiniowane  w  §4  punkt  id  mogą
składać   się   wyłącznie    z   zawodników   będących   członkami   danego    podmi-otu.    Ponadto,
reprezentacje   mogą   zgłoslć   wyłącznle   zawodników,   którzy   nie   zostali   uprawnienl   ligowo
w  systemie   Extranet  w  sezonach   2018/2019  i   2019/2020.   Uprawnienie   ligowe  zawodnika
spowoduje jego automatyczne usunięcie z listy zawodników,

19.  Dopuszczenie do  rejestracji, a tym samym  do udziału w rozgrywkach, dzlewczynek grających w
drużynach chłopców w kategoriach U-10 i  U-12 jest identyczne jak chłopców w tych kategoriach
wiekowych i zostało opisane w §5, punkty 16b, 17b, 18b.

.§6

REJ ESTRACJA DRUŻYNY

1.     Zgłoszenia  do  Tumieju  może  dokonać  trermr drużyny  reprezentującej  podmioty  `^q/mienione
w  st  punkt  1,  który  ma  lub  założy  swoje  konto  na  portalu  www.raczvnasDilka.Dl  i  wypetni
intemetowy formularz zgtoszeniowy  w czasie wskazanym w §5 punkt 1.
Ręjestracja  listy  zawodników  i  ewentualne  wprowadzenie  zmian  jest  możliwe  do  końca  dnia

poprzedzającego pierwsze rozgrywki danej drużyny w Tumleju.
LJ  udziatu w Tumieju  na  każdym jego  etapie niezbędne jest  przekazanie  przed  rozpoczęciem
rozgrywek do Biura Tumieju następujących dokumentów:

a.    formubrz  i.ęjestracyjny  drużyny  wydrukowany  z  konta  na  portalu  www.laczvnaspilka.DI
wraz z listą zawod ników potwierdzoną zgodnie z §5 punkt 11. Lista musi b\ri wygenerowam
najwcześnięj na 5 dni przed datą rozgrywek,

b.    wypełnione i podpisane oryginalne zgody rodziców XX edyĘji Turnieju  (załącznik nr 1),
c.    ważne  dokui'nenty  tożsamości  ze  zdjęciem:  Iegitymacje  szkolne,  dowody  osobiste  lub

paszporty;
4.      Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje nledopuszczenie

drużyny lub zawodnika do rozgrywek.
5.     Trenerzy blorący udział w flnale wojewódzkim zobowiązanl są do potwierdzenia udziału drużyny

w finale wojewódzkim u Koordynatom.Wojewódzkiego do 10 marca 2020.
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Regulomin XX Turnleju „Z Podwórka no Stadion o Puchar Tymbarku"

6.     W finale wojewódzkim może wzląć udzlałtylko jedna drużyna reprezentująca dany powiat.
7.     W przypadku rezyghacjl drużyny z udziału w flnale wojewódzkim prawo do gry uzyskuje drużyna,

która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.
8.     Zwycięzca  finału  wojewódzkiego  w  kategoriach  U-10  1  U-12  jest  automatycznie  uczestnikiem

fl nału ogó l nopolsklego.
9,     Zwycięzcy   finałów   wojewódzkich   zobowiązani   są   w   ciągu   trzech   dni   roboczych   po  jego

zakończeniu do potwierdzenla  udzlału drużyny w flnale ogólnopolskim poprzez przesłanie maila
na adres turniej.@pzpn.pl.

10.   Na  finał  ogólnopolski  drużyn@  musi  dostarczyć  no`^/y,  aktualny  fbrmularz  zgłoszenlowy  z  listą
zawodników.

11.   W przypadku rezygnacji drużyny z udzialu w finale ogólnopolskim prawo do gry uzyskuję drużyna,
która zajęła kolejne miejsce w danym województwie.

§7
PUNKTAaA

1.     Stosuje się następującą punktację:
a.    za zwycięstwo drużyn@ otrzymuje 3 punlQc
b.    za mecz nlerozstrzygnięty (remlsowy) 1 punkt;     ®
c.    za przegraną o punktów.

2.      W  Turnieju  (na   każdym  jego  etaple)  kolejność  w  tabell  ustala  się  według  liczby  zdobytych

punktów.
3.     W przypadku  uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym mlejscu decyduje

w kolejnoścl:

a.   liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami;
b.  przy równej llczbie punktów korzystniejsza  różn[ca między zdobytymi i utraconymi brimkami

w meczach między tymi zespołami;
c.   przy dalszej równoścl, korzystnlejsza  różnlca bramek we wszystklch meczach w rozgrywkach

8rupy;
d.   przy dalszej równości, wlęl(sza llczba bramek zdobytych we wszystklch meczach w rozgrywkach

8rupy;
e.   przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach w rozgrywkach grupy;
f.   przy dalszej równości, rzuty kame pomiędzy zainteresowanymi zespołami .

4.     W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o zajętym
m]ejscu decyduje w kolei.ności:
a.   liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami;
b.   przy równej llczble punktów, korzystniejsza różnica między zdobytyml i utraconymi bramkami

w meczach między tymi zespoł@mi;
c.   przy dalszej równoścl, wlększa llczba bramek zdobytych w meczach między tymi zespołami;
d.  przy dalszej równoścl, korzystniejsza  różnica  bramek we wszystkich meczach w rozgrywkach

8rupy;
e.   przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rozgrywkach

8rupy;
f.    przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w rozgrywkach grupy;

g.   przy dalszeJ równoścl, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
5.     Jeżeli  do  ustalenia  kolejnoścl  między  trzema  lub  więcej  zespołami  niezbędne  są  rzuty  kame

pomiędzy zalnteresowanym( zespołami rozgrywa się je według następui.ących wytycznych:
a,   zainteresowane zespoły rozgrywają bezpośrednie konkursy rzutów karnych;
b.  w każdym poJedynczym konkursie rzutów karnych bforą udział dwie drużyny;
c.   kolejność rozgrywania konkursów rzutów karnych jest ustalana na podstawle losowanla;
d.  w każdym  konkursle  rzutów karnych oba zespoły wykonują po trzy rzuty z uwzględnieniem

procedur i warunków opisanych w Przepisach Gry;

.'::
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e.   po rozegraniu rzutów karnych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi zespołami tworzy się
tabelę  uwzględniającą  wyniki  rzutów  kamych,  w  której  kolejność  zespołów  jest  ustalana
według liczby wygranych konkursów rzutów karnych;

f.   w przypadku równej liczby wygranych konkursów rzutów karnych pomiędzy dwoma lub więcej
zespołami rzuty karne pomiędzy tymi zespołami powtarza się;

g.   poza  powyższymi  modyfikacjami  rzuty  kame  wykonuje  się  wg  wytycznych  zawartych  w
Przepisach Gry.

6.     Jeżeli na danym etapie turnleju  przewidziana jest faza  pucharowa zawsze awansują..do niej 4, 8
lub 16 drużyn.

7.     W przypadku gdy w celu wyłonienia zespołów awansujących do fazy pucharowej potrzebne jest
porównanle  bllansów zespołów,  które  zajęw takle same  mlejsca w swoich grupach tw.orzy się
dodatkową tabelę, gdzie o ich miejscach decydują w kolejności:

a.    liczba zdobytych punktów w rozgrywkach grupowych,
b.    przy dalszej równoścl korzvstnlejsza różnlca bramek,
c.     przy dalszej równości większa ljczba strzelonych bramek,
d.    pi.zy dalszej równości większa liczba zwyclęstw,
e.    przy dalszej równości rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

8.     Jeżeli  konieczne jest  porównanie  bilansów zespołów  zajmujących  to samo  miejsce  w grupach
różnlących  s!ę  llczbą  drużyn,  na  potrzeby  utworzenra  tabell,  o  której  mowa  w  §7  punkcie 6,
drużynom z grup liczących więcej drużyn odejmuje się wynik za spotkanie rozegrane z drużyną,
która w tej grupie zajęła ostatnie miejsce.

§8
DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z. rozgry`^/ek na
podstawie  decyzji  Departamentu  Grassroots  PZPN. W takim  przypadku  spotkania  rozegrane  przez
wykluczoną  drużynę  zostaną  automatycznie   zweryfikowane  stosunkiem   bramek  3:0   na   korzyść
drużyny   przeciwnej.   Powodem   dyskwallfikacjl   drużyny   może   być   również   rażąco   niesportowe
zachowanie zawodnika  lub  niewycliowawcze zachowanie trenera  lub  innej  osoby związanej z daną
drużyną.

§9
PRZEPISY GRY W TURNIEJU

1.     POLEGRY

a.     Nawierzchnia pola gry
Mecze rozgrywane mogą być na bolskach trawlastych lub ze sztuczną nawierzchnią, również
na boiskach typu „Orlik".

b.    Dopuszcza slę rozgf.ywanie TurnleJu na etaple gmlnnym 1 powlatowym w halach sportowych
lub na boiskach pod „balonem" (w przypadku niesprzyjaj.ących warunków atmosferycznych).

c.     Wymiarypolagry
• dla kategorii U-8: szer. 26 m, dł. 3941 m,
• dla kategoril U-10 i U-12: szer. 26 m, dł. 48-50 m.

Szczegótowe wymiary boisk dla wszystkich kategorii według załącznika nr 2.
d.    Oznaczenla pola gry

Polegrymożebyćoznaczoneliniamiciągwmi,liniamiprzerywanymibądźprzyużyciupłaskich
„stożków,,.

e.    Wymiary bramek:
-dla kategorii U-8: szerokość 3 m, wysokość 1,55 m;
-dla kategorii U-10 i U-12: szerokość 5 m, wysokość 2 m.

f.     Dopuszczalne jest zastosowanle bramek tzw. teleskopowych.
g.##3#['re°gui:ó::iom;:had:w§ć?ź{ą;Ucnhk#:a%#sa€k(:9:rpauk:ktmł:;'}j:r°aś:'e:::;,łnp!::#
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1e) dopuszcza się grę na mniejszych boiskach z wykorzystaniem bramek o \hrymlarach 3x2 m.

2.       PIŁKA

Mecze w każdej kategorii wiekowej rozgrywa się piłkami w rozmiarze 4.

3.      ZAWODNICY

a.    Liczba zawodników
Drużyna blorąca udzlał w Tumleju składa się z:
- dla kategorii U-8: minimum 5 i maksimum 10 zawodników.
-dla kategorii U-10 i U-12: minimum 6 i maksimum 10 zawodników.
-maksymalnle dwóch osób (oplekunów) dorosłych w tym Trenera.

b.    W meczu biorą udział dwie drużyny, a na boisku w skladzie każdej z nich jednocześme gra
nie więcej nlż:
-dla kategorii U-8: 5 zawodników,
-dla kategoril U-10 1 U-12: 6 zawodników.

c.     Mlnlmalna llczba zawodnlków każdej drużyny na bolsku, aby zawody mogły być rozpoczętE
i kontynuowane:
- dla kategorii U-8: 4 zawodników,
- dla kategoril U-10 1 U-12: 4 zawodników.

d.    W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej potowie boiska
przy linii środkowej boiska.

e.    W  sytuacji,  o  której  mowa  w  §9,  pkt  lb,  w  przypadku  braku  możliwości  dopełnienia
wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (§9 punkt lc) i bramek (§9 punkt
le) dopuszcza slę grę z mn[ejszą llczbą zawodników. Decyzję o llczbie zawodników podejmuje
Koordynator Finału wraz z sędziami.

4.       UBIÓRZAWODNIKÓW
a.    Zawodnlcy  muszą  brać udzlał w  poszczególnych etapach  rozgrywek w stroi.ach  mogących

odróżnić  ich  od  drużyny  przeciwnej.  W  trakcie  finału  ogólnopolskiego  zawodnicy  muszą
posiadać   na   koszulkach   numery  wg  obowiązujących   przepisów  oraz   maJą  obowlązek
występować z tymi samyml numerami przez cały czas trwania ogólnopolskich rozgrywek.

b.    W  przypadku  dostarczenia  przez  Organizatora  strojów  sportowych  luŁ]  oznaczników  dla
uczestnlków   rozgrywek   danego   szczebla,   zawodnlcy   są   zobowiązani   do   rozgrywania
wszystkich spotkań w tych strojach.

c.    Zawodnlcy  mogą  rozgrywać  spotkanla  w  obuwiu  piłkarskim  (lankl,  turfy,  korkotrampki).
Obowiązuje zakaz gry we wkrętach,

d.    W  przypadku  rozgrywanla  meczów  na  halach  sportowych  obowlązuje  obuwie  z  płaską
podeszwą.

5.      SĘDZ'A

W trakcie meczu  obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.  Mecze mogą być sędzlowane  przez
dwóch sędz[ów na podstawie decyzi.i koordynatora finału Tumieju.

6.      CZASTRWANIAZAWODÓW
a.    Czastrwaniaj.ednego meczu wynosi 2 x lo minut.
b.    Przerwa między częściaml zawodów wynosl nle wlęcej nlż 5 mlnut.

7.       ROZPOCZĘCIE  I WZNOWIENIE GRY

Z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

8.      PIŁKAWGRZEIPOZAGRĄ
Zgodnle z Przepisami Gry.

9.       WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY                              ..:t
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W przypadku  zakończenla  meczu `A/yniklem  remlsowym  w fazle  pucharowej  drużyny wykonują
serię po 3 rzuty kame każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła

przewagi  bramkowej,  wówczas  przeprowadza  się  serię  następnych  rzutów  karnych  z tym,  że
odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagl po danej rundzle rzutów kamych.
Za  każdym  razem  rzut  kamy wykonuje  inny zawodnik.  Wyjątek  stanowi  sytuaci.a,  kiedy  każdy
z    zawodników    wykonał    już    rzut    karny,    a    wynik    nadal    pozostaje    nierozstrzygnięty.

10.   SPALONY
Nie obowiązuje.

11.    GRA NIEDOZWOLONA I  NIEWŁAśCIWE POSTĘPOWANIE

a.    Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
-     pierwsze  czasowe  wykluczenle zawodnika  z gry  na  2  minuty (zespół gra  w komplecie),

a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,
-     drugie  czasowe  wykluczenle  zawodnika  z  gry  na  2  minuty  (zespół  gra  w  komplecie.),

a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,
-     czerwona kartka -wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkanla (zespót gra

w komplecie).
-     Oznacza to, że zawodnlk winlen być wykluczon-y z powodu trzeciej dwumlnutowej kary.
-     Za  naprawdę  poważne  przewinienia  (np.  poważny  rażący  faul,  gwałtowne  agresywne

zachowanie,   oplucle   przeclwnika/innej   osoby,   używanie   ordynarnego,   obelżywego,
obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu stosować karę wykluczenia (zespót gra
w komplecie).

-     Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania karywychowawczej od momentu wznowienia gry.

12.    RZUTYWOLNE

a.    Wszystkie rzuty wolne na własnej połowle są rzutami wolnymi pośrednimi.
b.    Rzuty  wolne  na  polowie  przeciwnika  są  bezpośrednie  lub  pośrednie  według  wskazania

sędzie8O.
c.     Zanlm  piłka  zostanie  wprowadzona  do  gry,  wszyscy  przeciwnicy  muszą  znajdować  się

w odległości co nai.mniej 5 metrów od piłki.

13.    RZUT KARNY

a.     Rzut karny `^rykonuje się z odległości:
-dla kategorii U-8: 7 metrów
-dla kategorii U-10 i U-12: 9 metrów

b.    Zawodnicy inni niżwykonawca rzutu muszą znajdowaćsię w odległości co najmniei. 5 metrów
Od  piłki.

14.   WRZUT
a.     Procedura:

Zawodnik samodzielnie wprowadza pitkę nogą. Plerwsze dotknięcie piłki stojącej nleruchomo
na linii bądż poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze i ten
sam zawodnik może wykonać dowolne zagranle.

b.    Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki dopóki wykonujący nie dotknie jej
po raz drugi. W takim przypadku wrzut uznaje się za nieprawidłowo wykonany i nakazuje jego
wykonanie przez drużynę przeciwną.

c.     Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z pitką.
d.    Zawodnicy  drużyny  przeciwnej  muszą  znajdować  się  co  najmniej  3  metry  od   piłki.  Od

momentu pierwszego zagrania wprowadzającego piłkę na  bolsko przeclwnlk może odebrać

plłkę wykonującemu.

15.    RZUTOD  BRAMKl
•.:`
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a.    Rzut od bramki musl być wykonany z nleruchomo ustawlonej  piłki, nogą, przez dowolnego
zawodnika upriwnionej drużyny, poza pole karne.

b.    Przeclwnlcy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do

8ry.
c.     Po  prawidłowo  wykonanym  rzucle  od  bramki  piłka  musl  zostać  dotknlęta  przez  lnnego

zawodnlka jeszcze  na  połowie drużyny wznawiającej grę -jeżeli tak się nie stanie, sędzia
podyktuje  rzut wolny pośrednl dla  przeciwnlków z llnll środkowej (chyba  że jest szansa na
zastosowanie  korzyści).

16.    RZUT ROżNY
Zgodnie z Przepisaml Gry.

17.   lnne przepisy gry w trakcie turnieju
a.    Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po chwycie wtrakcie gry następui.e w sposób dowolny.

Piłka  będąca  w  grze,  wyrzucona  (wykopana)  przez  bramkarza,  musi  być  dotknlęta  przez
innego zawodnika jeszcze  na tei.  połowie  pola gry. Jeżeli  przelecl  na  dugą połowę,  sędzia
podyktuJe  rzut wolny pośredni dla  przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa  na
zastosowa nie ko rzyści).

b.    Sędzia ma prawo w trakcie meczu wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna lub kibica zespołu
ZIELONĄ KARTKĄ za wybitne zachowania fair play wobec rywala.

c.    Trener drużyny moźe poruszać się wyłącznie w obręble własnej potowy boiska 1 brzestrzeni
pomiędzy bolskaml.

18.   W pozostałych punktach obowlązują aktualne Przepisy Gry.

§10
OBSADA SĘDZI OWSKA

Do rozgrywek gminnych,  powiatowych i wojewódzkich obsadę sędziowską zapewniają odpowiednie
Wojewódzkie Związki Pilki Nożnej, dla Flnału Ogólnopolskiego - Polski Związek Piłki Nożnei..

§11
NAGRODY

1.    Zwycięzcy XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" w kategoril chłopców
oraz  kategoril  dzlewcząt  U-10  i  U-12  otrzymają  Puchar Tymbarku,  nagrodę  główną,  nagrody
rzeczowe oraz medale w kolorze złotym.

2.    Z`^/ycięzcy  XX   edycjl   Turnieju   „Z   Podwórka   na   Stadion   o   Puchar  Tymbarku"   na   poziomie
woj.ewódzkim,   w kategorii   chłopców   oraz   kategorll   dzlewcząt   UB   otrzymaJą   tytuł   Mistrza
Województwa  w swojei.  kategorii wiekowei.,  puchar,  nagrody  rzeczowe  oraz  medale  w kolorze
złotym.

3.    W finale wojewódzklm oraz finale ogólnopolskim drużyny, we wszystkich kategoriach wiekowych,
które zajmą 11  mlejsca  otrzymają  medale w kolorze srebrnym, a drużyny z 111  mlejsc - medale w
kolorze brązowym.

4.    Wszystkie drużyny biorące udzlał w flnale ogólnopolsklm otrzymają pamlątkowe medale, puchary,
dyplomy oraz upomlnki.

5.    Nagrody indywidualne dla nai.lepszych zawodników, najlepszych bramkarzy l na]lepszych strzelców
zostaną   przyznane,  we  wszystkich  kategoriach  wiekowych  zarówno  wśród  dzlewczynek,  jak
i chłopców na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskim.

6.    Jeżell dwóch lub wlęcei. zawodników zdobyło tę samą, najwyższą liczbę bramek, to nagrodę dla
nai.lepszego strzelca zdobywa zawodnik, którego drużyna zajęła najwyższe miejsce w Turnieju.

7.    Nagrodą  główną  dla  zwyclęzców Turnleju  w  kategorii  U-10  i  U-12 jest  uczestnictwo  w  meczu
Reprezentacji Polski.

.'::
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8.     Podczas  rozgry`^rek  zostanie  \Anrloniony ,,Najlepszy Trener TurnleJu",  który zostanle  nagrodzony

przez Departament Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej szkoleniem w zakresie podniesienia
kwalifi kacji treners kich.

§12
PROTESTY

1.     Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rozpatrywane będą przez Koordynatora Turnleju
z ramienia Polsklego Zwlązku Piłki Nożnej na danym szczeblu rozgrywek.

2.     Będą  one  rozpatrywane  tylko w sytuacji,  gdy zostaną  złożone  na  piśmie,  przed  rozpoczęciem
spotkania zalnteresowanych zespołów lub w trakcie jego trwania.

3.     Protesty złożone po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.
4.      Protesty należy składać w Blurze Zawodów na  ręce Koordynatora Turnieju z ramienia  Polskiego

Związku Piłki Nożnej.
5.      Weryfikacja  dowolnego   zawodnlka   (wlek,  przynależność  szkolna,   pot`^rierdzenie  w  systemie

Extranet) przez Trenera innei-drużyny może nastąpić w Biurze Zawodów tylko i wyłącznle w trakcle
trwania fazy grupowej rozgrywek.

6.      Weryfikacja       dowolnego       zawodnika       (wiek,       przynależność       szkolna,       potwierdzenie
w systemie Extranet) przez Trenera innej  drużyny móże nastąpić w Biurze Zawodów w trakcie
trwania fazy pucharowej rozgrywek, o lle dane zespoty nie rozegrały ze sobą spotkania w fazie
8rupowej.

§13
POZOSTAŁE POSTANOWI EN IA

lnterpretacja niniejszego regulaminu Firzysługuje polskiemu związkowi p.nkl Nożnej.       ..

0  wszystkich  sprawach  dotyczących  rozgrywek  w  Tumleju,  a  nleobjętych  przepisam  nlnlejszego
regulamlnu decyzje podejmuje Departament Grassroots Polskiego Związku Pitki Nożnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

„:,

Regulomin XX Turnieju „Z Podwórka na Stadlon o Puchar TymbarkuD

10


