REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI DO LAT 13
W RAMACH PIKNIKU RODZINNEGO

„GRAMY RAZEM”
§ 1. ORGANIZATORZY
Organizatorem turnieju piłki nożnej jest Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny z siedzibą
w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 oraz Stadion Śląski Spółka z o.o. ul. Reymonta 24/203,
40-029 Katowice.
§ 2. CELE
Celami nadrzędnymi turnieju są:
1. Rozwijanie aktywności sportowej wśród dzieci.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Integracja dzieci z różnych dzielnic Chorzowa.
4. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci
§ 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turniej odbędzie się dn. 10 września (niedziela) 2017r. Mecze turniejowe rozegrane zostaną
na boiskach przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 11.00.
Zespoły są zobowiązane do zgłoszenia się najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.
§ 4. UCZESTNICY
1. Prawo do uczestnictwa w turnieju mają drużyny składające się z min. 5 zawodników.
2. Turniej jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7-13 lat. Zawodnik musi mieć „rocznikowo”
minimum lat 7, jednak wiek zawodników NIE MOŻE przekroczyć 13 lat. Drużyną MUSI
opiekować się osoba pełnoletnia (rodzic , nauczyciel itp.). Nie dopuszcza się do
uczestnictwa drużyn, których opiekunem jest np. pełnoletni kolega. Drużyna przy
zgłoszeniu musi mieć wyznaczonego kapitana zespołu (jeden z zawodników).
3. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju osoba opiekująca się drużyną wraz z kapitanem
przedstawiają obustronną kopię legitymacji szkolnej KAŻDEGO z uczestników. W ten
sposób organizatorzy chcą zapobiec sytuacji, w której osoby starsze biorą udział
w turnieju.
4. Regulamin, karta kwalifikacyjna zespołu wraz ze oświadczeniami rodziców na udział
dziecka w turnieju zamieszczone są na stronie internetowej www.snrr.org. oraz
www.sfis.pl.
§5. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
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1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny
w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 15.00 lub drogą e-mailową (skan dokumentów) sekretariat@snrr.org
2. Osobą kontaktową w sprawach turnieju jest Pan Piotr Czyżewski nr tel. 600 491 494 lub
w siedzibie sekretariatu organizatora (32) 247 18 01.
3. Zgłaszany zespół wypełnia pełną dokumentację, która jest do pobrania ze strony
www.snrr.org lub www.sfis.pl
4. Pełna dokumentacja, którą należy dostarczyć lub wysłać drogą e-mailową to:
- Karta zgłoszeniowa zespołu (1 dokument)
- Oświadczenie rodzica (dla każdego zawodnika)
5. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń wraz z kompletną
dokumentacją oraz udział w losowaniu zespołów i grup. Do turnieju kwalifikuje się
maksymalnie 16 drużyn. Pozostałe drużyny oczekują na liście rezerwowej. O
zakwalifikowaniu do turnieju organizatorzy informują kapitana i opiekuna zespołu
telefonicznie.
6. Losowanie zespołów oraz grup odbędzie się w dniu turnieju – o godz. 10.45. W losowaniu
obowiązkowo biorą udział kapitan zespołu wraz z opiekunem.
7. W przypadku nie zgłoszenia się zespołu na losowanie, drużyna zostaje skreślona
z turnieju, a jej miejsce zastępuje pierwsza z drużyn rezerwowych (oczekujących).
8. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub poprzez pocztę
elektroniczną sekretariat@snrr.org do 08.09.2017 godz. 12.00. W przypadku zgłoszenia
drogą elektroniczną należy zeskanować dokumenty podpisane przez uczestników (karta
zgłoszenia
+
oświadczenie
rodzica)
9. Zawodnicy zobowiązaniu są do zabrania ze sobą dokumentu poświadczającego datę
urodzenia!
10. Każdy zawodnik otrzyma w czasie rozgrywek wodę oraz drobny poczęstunek.
§ 6. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1.

W turnieju bierze udział maksymalnie 16 zespołów . Zespoły grają w 4 grupach po 4
zespoły, wg schematu „każdy z każdym”. Z każdej grupy eliminacyjnej pierwsze dwa
zespoły awansują do gier finału A i grają systemem pucharowym według klucza (nie
jest rozgrywany finał B) :
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:
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Mecze „grupowe” rozgrywane są na połowie pełnowymiarowego boiska do piłki
nożnej lub boiska o wymiarach halowych. Równocześnie odbywają się 2 mecze, na
dwóch połowach boiska.
Mecze „grupowe” są rozgrywane wedle zasady „każdy z każdym”
Mecze „grupowe” oraz mecze pucharowe rozgrywane są systemem : 2 połowy po 12
minut każda. W tych meczach dopuszczalne jest zrobienie krótkiej przerwy na
uzupełnienie płynów pomiędzy rozgrywanymi połowami meczu.
Mecze o 3 i 1 miejsce rozgrywane są systemem : 2 połowy po 15 minut każda
i przerwa 5 minut.
Wszystkie mecze rozgrywane są jednakowymi piłkami, które zapewniają
organizatorzy. Piłki są przystosowane do grania na trawiastym podłożu.
Bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu karnym.
Zawodnicy każdej drużyny, występują w jednolitych strojach. Koszulki z numerami
tzw. „narzutki” zapewnia organizator.
W trakcie meczu zawodnicy występują w obuwiu sportowym odpowiadającym
wymogom nawierzchni trawiastej. NIE DOPUSZCZA się do gry zawodników, których
obuwie będzie zakończone metalowymi lub plastykowymi kołkami.
Każda drużyna może zgłosić najwyżej 12 zawodników. Zawodników można zgłosić
mniej, jednak nie mniej niż 5.
Mecze rozgrywane są w 5-osobowych składach ( 4 zawodników w polu i jeden
bramkarz). Pozostali zawodnicy funkcjonują jako gracze rezerwowi.
Na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy oraz osoby z obsługi danej drużyny.
W trakcie meczu ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona.
Każda drużyna dokonuje zmian tylko w strefie zmian.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko dopiero w chwili, gdy zawodnik
dotychczas grający je opuści.
Jeśli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko za wcześnie może zostać ukarany żółtą
kartką.
Do prowadzenia zawodów wyznaczeni są sędziowie, którzy odpowiadają za przebieg
i bezpieczeństwo w czasie gry.
Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas
chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą, a także po zakończeniu meczu.
Jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby obsługi
drużyny.
Za nieprawidłowe i niesportowe zachowanie osoby z obsługi drużyny mogą zostać
usunięci z ławki rezerwowych.
Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne.
Ukaranie zawodnika czerwoną kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika do końca
trwania meczu + 1 mecz przerwy.
W trakcie meczów „grupowych” nie obowiązują tzw. „spalone”.
Zabrania się wchodzenia tzw. „wślizgiem”.
Auty boczne wykonywane będą z linii bocznej, a piłka wprowadzana będzie do gry
ręką.
Aut boczny musi zostać wykonany w ciągu 6 sekund. W przeciwnym wypadku sędzia
odgwizduje aut dla drużyny przeciwnej.
Po wyjściu piłki za linię końcową boiska grę wznawia bramkarz. Czas na rozpoczęcie
akcji przez bramkarza wynosi maksymalnie 6 sekund. Po wypuszczeniu piłki na
nawierzchni, bramkarz nie może jej ponownie dotknąć rękoma.
Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny.
Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną oraz napoje dla każdej
z drużyn.
Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie odpowiadają za
kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki.
Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie sprzętu lub rzeczy osobiste zawodników.
Opiekunowie poszczególnych zespołów odpowiadają finansowo za powstałe
zniszczenia z winy piłkarzy swoich drużyn uczestniczących w turnieju.

§ 7.PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły w kolejności decydują
kolejno:
1) wynik bezpośredniego spotkania;
2) lepsza różnica bramek w całym turnieju
3) większa liczba zdobytych w całym turnieju bramek
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5. W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię
rzutów karnych.
6. W przypadku remisu po karnych, o których mowa w ust. 5, rzuty karne strzelane są na
przemian, aż do wyłonienia zwycięzcy.
§ 8.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują pamiątkowe gadżety i drobne upominki oraz
medale.
2. Pierwsze trzy miejsca nagradzane są medalami i nagrodami rzeczowymi Pierwsze miejsce
nagradzane jest dodatkowo pucharem zwycięzcy turnieju.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
piłki nożnej.
2. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny
posiadać oświadczenie rodzica o braku zdrowotnych przeciwwskazań do udziału
w turnieju (obowiązkowe – do pobrania ze strony www.snrr.org).
3. W przypadku braku oświadczenia, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach nie
zostaje dopuszczony do rozgrywek.
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go
podczas rozgrywek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
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