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§1
Organizator
1.
OrganizatoremTurniejuOrlików"Górnik-CUP2017"jest:
KlubPiłkarskiGórnikWałbrzych;
2.
TurniejprzeprowadzaKomitetOrganizacyjnywskładzie:
● KierownikiemTurnieju-MarcinKorba-KP"Górnik"Wałbrzych
● SekretarzTurnieju-MarianBach-WydziałSzkoleniaOZPNWałbrzych
● Koordynator odpowiedzialny za regulaminowe przeprowadzenie rozgrywek ZbigniewSmolczyński-WGOZPNW-ch
● Koordynatoremds.technicznychRyszardMordak-KP"Górnik"Wałbrzych
3. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodne z Unifikacją
SzkoleniaDzieciiMłodzieżyPZPN
§2
Cele
1.
Popularyzacjapiłkinożnejjakoaktywnaformawypoczynku.
2.
Integracjamłodychpiłkarzyiklubówpiłkarskich.
3.
Wpajaniezasadfairplaynaboisku.
§3
Termin
Dnia:
16/12/2017r.
Harmonogram:
Godz:8:15-8:30-Przyjazddrużyn-przydziałszatni
8:30-8:45-OdprawatechnicznakierownikówdrużynwBiurzezawodów
8:45-8:55-OTWARCIETURNIEJU
9:00-12:00-FAZAELIMINACYJNA-eliminacjewgrupach
12:00-14:00-FAZAPUCHAROWA.
Zakończenieokoło14:15

§4
Uczestnicy
1.
Turniejrozegranyzostaniewkategoriiwiekowej:
● chłopcy:rocznik2007imłodsi;
● dziewczęta:rocznik2005imłodsze;
2.
Prawo
udziałuwTurniejuposiadajądziecispełniającekryteriawiekoweokreślone
w pkt.1 niniejszego paragrafu, których opiekunowie potwierdzają brak medycznych
przeciwwskazańdouprawianiaprzez
niesportu.
3.
Zawodnikreprezentujewyłączniedrużynę,doktórejzostałzgłoszonypodczaszapisów.
§5
Drużyny
1.
Przez
pojęciedrużynyrozumiesięzawodników,treneraijegoasystenta.
2. Liczbę zawodników w składzie drużyny przystępującej do rozgrywek na maksymalnie 10
osób.
3. Trener zobowiązany jest do wskazania swojego asystenta pod groźbą nie dopuszczenia
drużyny
dorozgrywek.
4. Wyłącznie trener oraz jego asystent są upoważnieni do zgłaszania koordynatorowi
spornych kwestii regulaminowych, wnoszenia protestów i chęci weryfikacji dokumentów
potwierdzających tożsamość zawodników oraz próśb organizacyjnych dotyczących terminów
nieobecnościiharmonogramówgier.
§6
Zapisy
1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 19 listopada 2017 r. do godziny 12:00.
Zgłoszeń
doTurniejudokonywaćnależymailowonaadresklub@gornik-walbrzych.pl.
2.
Obowiązujekolejnośćzgłoszeń.
3. Wpisowe na turniej wynosi 100,00 zł. Opłatę należy wpłacić do dnia 25 listopada 2017 r.
po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa zespołu w Turnieju „Górnik – Cup 2017”. Numer
rachunku bankowego: BZ WBK O/WAŁBRZYCH 92 1090 2271 0000 0001 3414 4481 z
dopiskiem–zgłoszenienaturniejGórnik-Cup-Orlik.
§7
Wymianaidopisywaniezawodników
1. Zmian i uzupełnień w składach zgłoszonych drużyn dokonywać mogą wyłącznie trener lub
jego
asystent.

§8
Systemrozgrywek
1 Drużyny zostają podzielone na dwie grupy w ramach eliminacji w rozgrywkach grupowych
grają mecz " każdy z każdym". Dwie grupy po cztery drużyny; w fazie finałowej
rozgrywanesą1/2finałuigraomiejsca7-5-3-12.Spotkaniasąpunktowanewgzasady:
3
pkt.
za
zwycięstwo,1pkt.zaremis
i0pkt.zaporażkę.
2. W Turnieju (na każdym jego etapie) kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decyduje
wkolejności:
● Wynikbezpośredniegospotkania;
● Korzystniejszaróżnicabramek;
● Większaliczbastrzelonychbramek;
● Rzutykarnemiędzyzainteresowanymizespołami.
4.
W
przypadkuuzyskaniarównejliczbypunktówprzeztrzydrużynylubwięcejdrużyn,
o
zajętym
miejscudecydujewkolejności:
● mała tabela zawierająca wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
● korzystniejszaróżnicabramek,
● większaliczbastrzelonychbramek,
● rzutykarnemiędzyzainteresowanymizespołami.
§9
Przepisy
1.
Zespoły
składająsięz4zawodnikówgrającychwpoluibramkarza(4+1)
2.
Zawodnicygrająwobuwiusportowymprzeznaczonymdogrywhalisportowej
3.
Obowiązujezakazgrywprzedmiotachmogącychstanowićzagrożeniedlazdrowia
i bezpieczeństwa uczestników. Zakaz ten obejmuje elementy biżuterii, okulary inne niż
sportowe a także opatrunki gipsowe, metalowe szyny bądź innego rodzaju usztywnienia
wykorzystywaneprzezzawodnikówobjętychleczeniemchirurgicznym.
4.
Piłki
do
grywrozmiarze4
5. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 1 x 15 minut (bez zmiany stron) organizator
zastrzega
sobieprawozmianyczasugry.
6.
Brak
pozycjispalonej.
7.
Wymiarybramek:3mx2m.
10.
Rzut
karnywykonujesięzodległości5metrów.
11.
Wymiaryboiskawynosząod30x40metrów
12.
Zmianywlocie,takzwanehokejowe,ilośćzmiandowolna.
13.
Odległośćodmuruprzystałychfragmentachgrywynosi5metrów.

14. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać
podniesionaponadwysokośćkolansędziego(ok.50cm).
15.
Przy
wznawianiupiłkizautuodległośćzawodnikadrużynyprzeciwnejwynosimin.
3
metry.
16. Wznowienie gry po aucie bramkowym dokonywane przez bramkarza z dowolnego
miejsca w obrębie pola karnego poprzez zamierzone podawanie piłki ręką lub nogą bez
możliwościprowadzeniapiłki.
17. W chwili wznawiania gry po aucie bramkowym, w obrębie pola karnego może przebywać
jedynie
bramkarzwznawiającygrę.
18. Po wznowieniu gry z autu bramkowego przez bramkarza, zawodnik z pola nie może
przejąć
piłkiprzedopuszczeniemprzezniąobrębupolakarnego.
19. Przekroczenie linii środkowej boiska po wznowieniu przez bramkarza gry z autu
bramkowego bez uprzedniego kontaktu z powierzchnią bądź zawodnikiem jednej z drużyn
skutkuje przyznaniem zagrania piłki z autu na wysokości środka boiska przez drużynę
przeciwną.
20.
Za
wznowieniepiłkizautubramkowegouznajesięostatnimomentkontaktubramkarza
z
piłką.
21.
Wprowadzeniepiłkidogryzlinii
środkowejmusizostaćpoprzedzonepodaniem.
22.
Wznowieniegryspozaliniibocznejboiskamusizostaćpoprzedzonepodaniem.
23.
W
trakciemeczuobsadęsędziowskąstanowiminimumjedensędzia.
24.
Sędzia
możeukaraćzawodników
dwuminutowymlubpięciominutowymwykluczeniem
z gry w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania zawodników
(odpowiedniożółtaiczerwonakartka).
25. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek otrzymania żółtej
kartki kara zostanie anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić
w takim przypadku innego zawodnika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik ukarany
dyskwalifikacją czasową sprokurował rzut karny, po którym padła bramka dla drużyny
przeciwnej.
26. Trener lub wyznaczony przez niego asystent zobowiązany jest do posiadania przy sobie
kompletu
dokumentówpotwierdzającychtożsamośćzawodników,iprzedstawieniaich
na
prośbę
koordynatora.
27. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator
rozgrywek w obecności zainteresowanych trenerów i/lub wyznaczonych przez niego
asystentów,
po
uprzednimzgłoszeniuprośbyprzezopiekunazespołuweryfikującegoniepóźniejniż
do
końca
meczu.Wnioskizgłaszanepowskazanymterminieniebędąrozpatrywane.

§10
Przepisyporządkowe
1.
W
czasiezawodówobowiązujązasadyFairPlay.
2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia
papierosów,zakaztendotyczyrównieżpapierosówelektronicznych
3.
Osoby
nietrzeźweniemogąprzebywaćnaterenieobiektówpodczastrwaniazawodów.
4.
Zabraniasięużywaniamateriałówpirotechnicznych.
5.
Zabraniasięwywieszanianaobiektachwłasnychbanerówitransparentów.
6. Wszelkie próby zakłócenia porządku podczas Turnieju dokonywane przez drużyny a także
członków ich rodzin bądź osoby zaprzyjaźnione będą karane upomnieniem, walkowerami,
usunięciemzmiejscazawodówosób
zakłócającychporządekanawetusunięciemdrużyny
z
Turnieju
7.
Rozstrzyganiewszelkichsporówi
protestówleżywgestiiorganizatora,jednaknie
przewidujesięanulowaniawyników
zakończonychspotkań.
§10
Walkoweryiwykluczenia
1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek
stanowi
przyznanieobopólnegowalkowera,któryskutkujezakończeniemspotkania
wynikiem
0-0bezprzyznaniapunktów
2.
Walkowerdrużynieprzyznajesięgdy:
● nie
stawisięnazawodywprzeciągu5minutodwyznaczonejgodzinymeczu,
● w spotkaniu Fazy Ligowej wziął udział zawodnik nieuprawniony do gry,
zweryfikowanywodpowiednimczasie,
● ilośćzawodnikówbędziemniejszaniż3,
● drużynasamowolnieopuściboisko,
● zawodnik, trener, asystent lub opiekun dziecka w czasie zawodów czynnie znieważył
sędziego,przedstawicielaOrganizatorabądźreprezentantówinnejdrużyny,
● trenernieokazałdokumentówzawodnikównaprośbęOrganizatora,
3.
W
przypadkuuzyskaniaprzezprzeciwnikawynikukorzystniejszegoniżwalkower–
utrzymuje
sięwynikuzyskanynaboisku.
4.
WykluczeniedrużynyzTurniejujestrównoznacznezjejdyskwalifikacją
5.
W
przypadkuprzyłapaniauczestnikanaposługiwaniusięsfałszowanymdokumentem
tożsamościcaładrużynazostaniewykluczonazTurnieju.Ponadtoinformacjaozajściutrafi
w
formie
pisemnejdoodpowiednichinstytucjioświatowychiorganówsportowych.

§16
Nagrody
1.
Wszyscyuczestnicybiorącyudział
wTurniejuotrzymująmedale.Pucharyzazwycięstwo
w
grupie.
Organizatorzywybiorąnajlepszegozawodnika,najlepszegostrzelcainajlepszego
bramkarza.
§17
Postanowieniakońcowe
1.
Wszelkiezastrzeżeniaiprotestydotyczącenieprawidłowościwbieżącymprzebiegu
Turnieju
należyzgłaszaćkoordynatorowiniezwłoczniepozauważeniunieprawidłowości.
2.
Organizatorzastrzegasobieprawodokonywaniazmianwregulaminie.
3.
NiniejszyregulaminwchodziwżyciewdniuTurnieju

