REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO

„CZARNI WINTER CUP 2018”
Hala “KS Orzeł Piaski Wielkie”, ul. Niebieska 2, Kraków

04 lutego 2018 r., w godz. 9:00 - 16:00
Rejstracja drużyn od godz. 9:00
Spotkanie z trenerami godz. 9:15
START rozgrywek: godz. 9:30

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
2.
3.

Organizatorem turnieju piłki nożnej „CZARNI Winter CUP 2018” jest Akademia
Piłkarska Czarni Kraków w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników turnieju “CZARNI Winter CUP 2018”,
a więc zawodników i opiekunów (trenerów, kierowników drużyn).
Regulamin obowiązuje podczas rozgrywek turniejowych w dniu 04.02.2018.

§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.

W turnieju uczestniczy 12 zespołów zaproszonych przez Organizatora.

2. W rozgrywkach turniejowych mogą uczestniczyć jedynie dzieci z rocznika 2009
oraz młodsi.
3. Rozpoczęcie turnieju odbędzie się o godzinie 9.00, a zakończenie 15.45. Zapisy będą
prowadzone od godz. 9.00, spotkanie organizacyjne z trenerami o godz. 9:15.
Szczegółowy harmonogram minutowy oraz podział na grupy podany zostanie wysłany do
30.01.2018 r.
4. Maksymalna ilość zawodników w drużynie nie może przekroczyć 10 osób.
Wyniki poszczególnych meczów będą odnotowywane, a turniej będzie podzielony na dwie
fazy: eliminacja i faza pucharowa. Za zwycięstwo w obydwu fazach przyznawane będą 3
pkt, remis 1, porażka 0.
O zajęciu miejsca w końcowej klasyfikacji decyduje /wg poniższej kolejności/:
suma zdobytych punktów,
-

korzystniejszy bilans między zainteresowanymi zespołami,

-

korzystniejszy bilans bramkowy,

-

większa liczba strzelonych bramek

-

mniejsza liczba straconych bramek,

-

karne

5. W pierwszej fazie rozgrywane będą mecze każdy z każdym w dwóch grupach :
A (6 drużyn), B (6 drużyn) . System eliminacyjny do fazy pucharowej :
6. Każda drużyna rozegra min. 5 meczów, łącznie 60 minut gry.
7. Opłata turniejowa (wpisowe) wynosi 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), płatne
przelewem na konto Organizatora w tytule proszę wpisać: „CZARNI WINTER CUP
2018” + NAZWA DRUŻYNY:
85 1750 0012 0000 0000 3222 1197
Kwota musi być zaksięgowana do piątku tj. 2.02.2018 r.

w innym przypadku płatne w dniu turnieju w czasie rejestracji drużny. Organizator
na życzenie w późniejszym terminie wystawi rachunek (e- mail).
8.

Każdy z zawodników uczestniczących w turnieju musi posiadać aktualne badania
druży lekarskie. Osobą odpowiedzialną za posiadanie przez zawodników danej
drużyny aktualnych badań lekarskich w trakcie trwania turnieju jest trener drużyny.
9. Podczas meczu na boisku znajduje się 4 graczy i bramkarz.
10. Każdy zespół na 20 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu w turnieju
musi złożyć listę zawodników, z czytelnie wypełnionymi imionami, nazwiskami, datą
urodzenia i numerami na koszulkach u Organizatora.
11. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
12. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
nieszczęśliwych wypadków.
13. Należy przestrzegać wszystkich zarządzeń Organizatora.
14. Na placu gry i w szatniach mogą przebywać tylko zawodnicy i ich opiekunowie
przechodzili przez strefę wyznaczoną tylko dla zawodników i trenerów. (trener,

15.

16.
17.
18.

kierownik drużyny). Proszę zadbać aby rodzice zawodników nie wchodzili do
szatni zawodników i nie przechodzili przez strefę wyznaczoną tylko dla
zawodników i trenerów.
Opiekunowie (trenerzy i kierownicy) drużyn są odpowiedzialni za zachowanie
zawodników i przestrzeganie regulaminu turnieju także podczas przerw między
meczami.
W szatniach nie należy pozostawiać żadnych wartościowych rzeczy. Organizatorzy
nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Na zakończenie turnieju odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów oraz medali
oraz dla 3 najlepszych drużyn.
Regulamin oraz harmonogram turnieju każda drużyna otrzyma indywidualnie.

§ 3. PRZEPISY GRY
1. Mecze odbywają się na:
Hala Widowiskowo Sportowa “KS Orzeł Piaski Wielkie” na dwóch boiskach
równocześnie o wymiarach 30x20m i bramkach 3x2m.
- zarówno grupa A i grupa B rozgrywają mecze równocześnie na boiskach.
2. Czas trwania meczu – 1 x 15 minut, bez zmiany stron.
W drugiej fazie pucharowej 1 x 15 minut.
3. Zawodnicy w turnieju mogą grać w butach halowych oraz
Zawodnicy podczas meczu muszą używać ochraniaczy na golenie.
4. Liczba zmian jest nieograniczona, muszą one być dokonywane w strefie ławki
rezerwowych drużyny. Boisko najpierw opuszcza zawodnik schodzący, a następnie pojawia
się na nim zawodnik wchodzący.
5. Piłka z autów wprowadzana jest do gry nogą po podaniu.
6. Bramkarz w każdym przypadku po chwycie piłki do rąk z gry oraz rozpoczynając grę od
własnej bramki może wznowić grę ręką lub zrzucić do nogi i wznowić.
7. Obowiązuje zakaz gry wślizgami w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.
8. Sędzia może ukarać zawodnika karą czasową 2 minut lub czerwoną kartką za wybitnie
niesportowe zachowanie. Czerwona kartka wyklucza zawodnika do końca meczu. Za
ukaranego na boisko nie może wejść inny zawodnik.
9. Pozostałe przepisy zgodne z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną FIFA.
10. Organizator zapewnia kolorowe oznaczniki. W przypadku jeżeli dwa zespoły posiadają
podobne stroje, oznaczniki ubiera zespół wpisany w harmonogramie na drugiej pozycji
(„Goście”).
11. Po rozstrzygnięciu fazy pierwszej (grupowej) rozpoczyna się faza pucharowa gdzie
gramy o miejsca 7 i 5 oraz 2 półfinały, gra o 3 miejsce i finał, więc minimum dana drużyna
może zagrać 5 meczy a maksymalnie 7 .

§ 4. NAGRODY
1. Medale dla wszystkich uczestników, natomiast puchary otrzymają tylko drużyny które zajmą
miejsca od 1-3. Nagrody rzeczowe dla drużyn 1-3 ufundowała firma YesSport. Każdy trener
otrzyma czasopismo “Asystent Trenera”.

§ 5. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każdy zespół od Organizatora otrzymuje zaproszenie wraz z regulaminem, program
turnieju, wodę mineralną, owoce, oraz ciepły posiłek dla każdego zawodnika (spaghetti) –
max. 10 zawodników na drużynę.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem turnieju
bez konieczności podania przyczyn takiej decyzji.
3. Uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację wykorzystania wizerunku w postaci zdjęć
zawodników, trenerów, opiekunów przez profesjonalnego fotografa obsługującego zawody.
4. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie będzie
miał Organizator.

