Regulamin Ligi Mistrzów imienia Wita Bryły
1. Do udziału w rozgrywkach uprawnieni są uczniowie gimnazjów z roczników
1999, 2000 oraz 2001 zgłoszeni na liście przez opiekuna, przed rozpoczęciem
rozgrywek. Lista zawierająca imiona, nazwiska oraz numery PESEL zawodników, a
także imię i nazwisko opiekuna oraz jego numer telefonu komórkowego i adres email, musi być potwierdzona pieczątką dyrektora szkoły oraz lekarza.
2. Każdy zawodnik podczas zawodów musi posiadać ze sobą aktualną
legitymację szkolną.
3. W turnieju biorą udział drużyny składające się z 18 zawodników (każdy
zespół może umieścić na liście dwóch rezerwowych graczy).
4. W meczu biorą udział 11-osobowe zespoły. Każdy z opiekunów podczas
jednego spotkania ma prawo do siedmiu zmian zawodników. Zmiany są stałe,
zawodnik, który raz opuści boisko podczas spotkania, nie może w tym samym meczu
powrócić na boisko.
5. Czas trwania meczu:
- eliminacje: 2x25 minut;
- faza grupowa: 2x30 minut, gdy drużyna jednego dnia rozgrywa jedno
spotkanie, 2x25 minut, gdy drużyna jednego dnia rozgrywa więcej niż jeden mecz;
- 1/8 finału: 2x30 minut;
- ćwierćfinały: 2x30 minut;
- półfinały: 2x30 minut;
- mecz o trzecie miejsce: 2x30 minut;

- finał: 2x30 minut.
6. Mecze rozgrywane są na boiskach trawiastych.
7. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze) i
uzasadnionej potrzeby oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych organizator
rozgrywek ma prawo przełożyć spotkanie na inny termin lub przenieść go na inny
obiekt.
8. Dopuszcza się grę w tzw. „lankach” lub innym miękkim obuwiu (obowiązuje
zakaz gry we wkrętach).
9. W rozgrywkach obowiązuje gra ze spalonymi.
10. Rzut karny wykonuje się z odległości 11 metrów od środka linii bramkowej.
11. Linia pola karnego w odległości 16 metrów od bramki.
12. Rzuty z autu wykonywane są rękoma.
13. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 3
minuty w zależności od stopnia przewinienia, jest to równoznaczne z pokazaniem
żółtej kartki. W przypadku ponownego przewinienia tego samego gracza, otrzymuje
on czerwoną kartkę i zostaje wykluczony ze spotkania, osłabiając tym samym swój
zespół, który musi dokończyć mecz w osłabionym składzie.
14. W grupach zespoły rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”. W
1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale, meczu o trzecie miejsce i finale zwycięzca
wyłoniony zostaje w jedynym spotkaniu.
15. Z każdej grupy do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze ekipy. Na
kolejność zespołów w tabeli ma po pierwsze wpływ zdobycz punktowa, a po drugie
bilans bezpośrednich spotkań (pod uwagę brane są tylko bezpośrednie spotkania
zainteresowanych zespołów, robiona będzie tzw. mała tabela). W razie, gdyby to nie
dało rozstrzygnięcia liczy się bilans bramkowy. W spotkaniach 1/8 finału,
ćwierćfinałowych, półfinałowych oraz finale, gdy mecz nie zostanie rozstrzygnięty po
60 minutach gry, zespoły rozgrywają dogrywkę 2x5 minut, a jeśli to nie przyniesie
rozstrzygnięcia, zawodnicy biorą udział w serii rzutów karnych.
16. Organizator turnieju zapewnia opiekę sędziowską oraz medyczną na
każdym spotkaniu.
17. W przypadku niestawiania się drużyny na spotkanie, zostanie ono
rozstrzygnięte walkowerem na korzyść przeciwnika.
18. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika, zespół zostanie ukarany
walkowerem.
19. Organizatorami rozgrywek jest redakcja „Echa Dnia” oraz Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej.
20. O rozstrzyganiu wszelkich spraw spornych zastrzega sobie organizator
rozgrywek.
21. W fazie finałowej turnieju, weźmie udział 32 zespoły, które w przypadku
zgłoszenia większej ilości drużyn zostaną wyłonione podczas eliminacji.

