Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży
Regulamin
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem turnieju jest fundacja Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel przy
współpracy z Centrum Sportu Parkowa.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników turnieju, a więc zawodników i
opiekunów (trenerów, kierowników).
3. Regulamin obowiązuje podczas rozgrywek turniejowych.
4. Celem Turnieju jest promocja regularnej aktywności fizycznej wśród dzieci do 13 roku
życia.
2. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Turniej odbędzie się na boiskach w Centrum Sportu Parkowa, ul. Parkowa 12A.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
nieszczęśliwych wypadków.
3. Każdy z zawodników uczestniczących w turnieju powinien posiadać aktualne badania
lekarskie. Osobą odpowiedzialną za posiadanie przez zawodników danej drużyny
aktualnych badań lekarskich w trakcie trwania turnieju jest trener drużyny.
4. Mecze będą dostępne na video z możliwością analizy dla trenera i rodziców.
Zapowiedzi i relacje będą prowadzone na stronie i fanpage Football-Festival.
5. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z boiska
oraz obiektów w CSP.
6. Należy przestrzegać wszystkich zarządzeń Organizatora.
7. W szatniach nie należy pozostawiać żadnych wartościowych rzeczy. Organizatorzy
nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
8. Na placu gry (oznaczona strefa dla rodziców) i w szatniach mogą przebywać tylko
zawodnicy i ich opiekunowie.
9. Rozgrzewka może być prowadzona poza boiskiem turniejowym i tylko pod okiem
opiekuna danej drużyny.

10. Opiekunowie (trenerzy i kierownicy) drużyn są odpowiedzialni za zachowanie
zawodników i przestrzeganie regulaminu turnieju także podczas przerw między
meczami.
11. Na zakończenie turnieju odbędzie się uroczyste wręczenie medali oraz nagród.
Obecność wszystkich drużyn na zakończeniu jest obowiązkowa.
12. Regulamin oraz harmonogram turnieju każda drużyna otrzyma indywidualnie.
13. Wpisowe należy wpłacić przelewem nie później niż dwa tygodnie przed dniem
turnieju.
Numer konta:
78 1140 2004 0000 3102 7752 4252
Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel
3. FORMUŁA TURNIEJU
1. Turniej przeprowadzany jest w kategoriach rozgrywkowych uzależnionych od roku
urodzenia zawodników:
a) U-6/U-7 (skrzat) dzieci urodzone w roku 2014 i 2015,
b) U-8/U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2012 i 2013,
c) U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2010 i 2011,
d) U-13 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2008 i 2009
2. W Turnieju Błyskawicznym nie jest prowadzona klasyfikacja końcowa, natomiast w
celu podziału na poziom gry może być prowadzona klasyfikacja trenerska.
3. Daty dni meczowych i ich wymiar zostaną podane do informacji trenerom przed
inauguracją spotkań danej kategorii rozgrywkowej. Szczegółowe harmonogramy dni
meczowych będą publikowane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na stronie
Football-Festival.
3. Przepisy zgodne z unifikacją PZPN oraz obowiązującymi przepisami gry w piłkę
nożną FIFA.
4. Organizator zapewnia kolorowe oznaczniki. W przypadku, jeżeli dwa zespoły
posiadają podobne stroje, oznaczniki ubiera zespół wpisany w harmonogramie na
drugiej pozycji („Goście”).
4. PRZEPISY GRY
Kategoria wiekowa skrzat oraz żak.
1. Mecze odbywają się na boisku z bramkami – 3x1,55m.
2. Zawodnicy w turnieju mogą grać w butach lankach lub turfach. Zawodnicy podczas
meczu powinni używać ochraniaczy na golenie.
3. System gry: U-6 (3+0/4+0), U-7 (3+1), U-8 i U-9 (4+1).
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 – podaniem lub wprowadzeniem w
dowolnym kierunku (w przypadku wprowadzenia piłki nogą i zdobycia bramki,
bramka zostaje nieuznana, należy wykonać minimum jedno podań).
6. Bramkarz w każdym przypadku po chwycie piłki do rąk z gry oraz rozpoczynając grę
od własnej bramki, rzuca piłkę ręką lub wznawia nogą na swojej połowie.
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.

Kategoria wiekowa orlik oraz młodzik.
a. Mecze odbywają się na boisku z bramkami – 5x2m.
b. Zawodnicy w turnieju mogą grać w butach lankach lub turfach. Zawodnicy
podczas meczu powinni używać ochraniaczy na golenie.
c. System gry: Orlik (6+1), Młodzik (8+1). W przypadku gry pod balonem w
sezonie zimowym liczba ta może ulec zmianie.
d. 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.
e. Orlik -> Piłka z autów wprowadzana jest do gry nogą – podaniem lub
wprowadzeniem w dowolnym kierunku (w przypadku wprowadzenia piłki nogą i
zdobycia bramki, bramka zostaje nieuznana, należy wykonać minimum jedno podań).
f. Młodzik -> Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W kategorii skrzata, żaka, orlika i młodzika wszyscy zawodnicy biorący udział w
turnieju otrzymają pamiątkowe medale. Dodatkowo, każda drużyna otrzyma
dyplom.

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. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie
będzie miał Organizator.
Kontakt do organizatora
Franciszek Liśkiewicz
telefon: 516 196 885
e-mail: franek@football-festival.com

