REGULAMIN TURNIEJU Z OKAZJI 75-LECIA
KLUBU SPORTOWEGO POLONIA NYSA
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy Polonia Nysa.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników turnieju, a w szczególności
zawodników i opiekunów (Trenerów, Kierowników itd.).
3. Regulamin obowiązuje podczas rozgrywek turniejowych 12.06.2021 r.

Postanowienia ogólne
1. W turnieju uczestniczy 6 zespołów zaproszonych przez Organizatora.
2. W rozgrywkach turniejowych uczestniczyć mogą jedynie zawodnicy
urodzeni w roku 2008 i młodsi.
3. Każdy zespół może zgłosić do turnieju max. 20 zawodników.
4. Każdy zespół rozegra 5 spotkań po 25 minut każde spotkanie.
5. Mecze odbywać się będą na dwóch boiskach (ze sztuczną nawierzchnią, oraz
boisko trawiaste). System gry 11v11 na duże bramki.
6. Każdy z zawodników uczestniczących w turnieju powinien mieć aktualne badania
lekarskie. Osobą odpowiedzialną za posiadanie przez zawodników danej drużyny
aktualnych badan lekarskich w trakcie trwania turnieju jest trener drużyny.
7. Każdy zespół na minimum 15 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego
meczu musi uzupełnić listę zawodników z wypełnionymi imionami i nazwiskami
oraz numerami zawodników i dostarczyć ją do Organizatora.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju.
9. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie bierze odpowiedzialności za
ewentualnewypadki w trakcie trwania turnieju.
10. Należy przestrzegać wszelkich zarządzeń Organizatora.
11. Na placu gry oraz w szatniach mogą przebywać tylko zawodnicy i opiekunowie
drużyn.
12. Opiekunowie drużyn są odpowiedzialni również za zachowanie rodziców swoich
zawodników oraz kibiców drużyn. Opiekunowie drużyn są zobowiązani do
interwencji w stosunku do rodziców swoich zawodników w przypadku rażących
naruszeń dyscypliny.
13. W szatniach nie należy pozostawiać żadnych wartościowych przedmiotów,
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
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14. Na zakończeniu turnieju odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów, medali
oraz nagród indywidualnych najlepszych zawodników danej drużyny.

PRZEPISY GRY
1. Spotkania odbywają się na boiskach pełnowymiarowych, boisko numer 1 –
boisko trawiaste, boisko numer 2 – sztuczna murawa, na obiektach Klubu
Sportowego Polonia Nysa, ul. Sudecka 23.
2. Zespoły rywalizują systemem każdy z każdym – 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt
za remis, 0 punktów za porażkę. Obowiązuje tabela ligowa.
3. Czas trwania meczu to 25 minut bez zmiany stron.
4. Czas przerwy między meczami 5 minut.
5. Zawodnicy podczas trwania meczów muszą posiadać ochraniacze na golenie.
6. Liczba zmian jest nieograniczona. Boisko najpierw opuszcza zawodnik
schodzący, anastępnie pojawia się na nim zawodnik wchodzący.
7. Sędzia może ukarać zawodnika karą czasową 2 minut lub czerwoną kartką za
wybitnie niesportowe zachowanie. Czerwona kartka wyklucza zawodnika do
końca trwania meczu, za zawodnika ukaranego czerwoną kartką na boisko może
wejść inny zawodnik dopiero po upływie 5 minut.
8. Auty wykonujemy poprzez wrzut piłki ręką oburącz zza głowy.
9. O miejscach w tabeli zadecydują w kolejności: ilość zdobytych punktów, wyniki
bezpośrednich spotkań, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek,
mniejsza ilość straconych bramek, trzy rzuty karne pomocnicze.
10. W przypadku identycznego bilansu więcej niż dwóch drużyn, obowiązuje
dodatkowo tzw. „mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.
11. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną FIFA.
12. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy SFG wynosi 9,15 m.
13. Spotkania rozgrywane będą piłką o rozmiarze 5.
14. Organizator zapewnia kolorowe oznaczniki w przypadku, gdy oba zespoły
posiadająpodobne stroje, o tym kto ubiera oznaczniki decyduje losowanie przez
sędziego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.
2.
3.
4.

Każda drużyna otrzymuje puchar za udział w turnieju.
Zawodnicy drużyn z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe medale.
Statuetkę otrzymuje najlepszy zawodnik danej drużyny.
Organizator przewiduje nagrody dla najlepszego zawodnika, najlepszego
bramkarza,króla strzelców turnieju.
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Na terenie obiektu znajduje się ogólnodostępny parking dla rodziców / kibiców
i gości.
2. Każdy zespół od Organizatora dostaje harmonogram wraz z regulaminem,
wodęmineralną oraz obiad.
3. Organizator zapewnia niezbędne środki dezynfekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem
turnieju bez konieczności podania przyczyny takiej decyzji.
3. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie
będzie miał Organizator.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kontrowersyjne decyzje podjęte
przez sędziów turnieju.
5. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego Organizatorowi zgody
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów
informacyjnych oraz działań promocyjnych.
6. Trenerzy / opiekunowie zespołów poświadczają, że żaden zawodnik drużyny nie
jest chory na COVID-19, a także nie przebywa na okresowej kwarantannie.
7. W szatniach oraz na boisku mogą przebywać tylko i wyłącznie ZAWODNICY ORAZ
TRENERZY / OPIEKUNOWIE ZESPOŁÓW!

Kontakt do Koordynatorów turnieju:
Jakub Zaczyk tel. 695 954 722 e-mail: jakub.zaczyk@kspolonianysa.pl
Marcin Krótkiewicz tel. 504 143 990 e-mail: marcinzidane@wp.pl
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