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REGULAMIN
Turnieju piłki nożnej Szkół Podstawowych z powiatu jarosławskiego
o Puchar Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota
i Puchar „Śladem Bogdana Zająca”
Patronat nad turniejem objął poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.
Turniej odbędzie się na stadionie 2 czerwca 2022 r. (czwartek) w Pruchniku i zostanie
rozegrany według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
Organizatorami Turnieju są:
Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Partnerem Turnieju jest:
Gmina Pruchnik
1) CELE TURNIEJU






Powrót do rywalizacji sportowej po pandemii.
Rozwój sprawności ogólnej wśród dzieci.
Doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci.
Rozpowszechnianie dyscypliny piłki nożnej wśród dzieci.
Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu.
2) TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

2 czerwca 2022 r. (czwartek) na Stadionie Miejskim w Pruchniku,
8:15 – oficjalne rozpoczęcie turnieju,
8:30 – rozgrywki w grupach.
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3) WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA






Zgłoszenie drużyn do dnia 24 maja 2022 r. godz. 12:00
Losowanie grup turnieju zostanie przeprowadzone zostanie w dniu 26 maja
(czwartek) 2022 r. o godz.10:00.
Drużyny, które zajmą w turnieju miejsca od I do IV automatycznie
zakwalifikują się do Turnieju Finałowego o Puchar Prezesa
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby i zmierzą się z
czterema najlepszymi zespołami wyłonionymi w turnieju szkół podstawowych
na Stadionie Miejskim w Jarosławiu (30 maja 2022 r.).
Finałowy turniej odbędzie się 15 czerwca (środa) 2022 r. na Stadionie
Miejskim w Jarosławiu.
4) UCZESTNICY









W skład drużyny mogą wchodzić uczniowie z rocznika 2007 i młodsi
z jednej tej samej szkoły podstawowej.
Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników imiennie zgłoszonych do
turnieju. (zgłoszenie stanowi załącznik nr 1)
Formularz zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami rodziców
(załącznik nr 2) i klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3 – wypełniają
rodzice i opiekunowie drużyn) należy złożyć najpóźniej w dniu turnieju
u organizatora.
Opiekunów drużyn prosimy o zapoznanie rodziców uczniów
z regulaminem.
Za stan zdrowia uczestników zgłoszonych do turnieju odpowiada opiekun
drużyny, a w czasie rozgrywek organizator zapewnia opiekę medyczną.
Uczestnicy mają obowiązek ubezpieczyć się na koszt własny!

5) SPRAWY REGULAMINOWE
W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki
Nożnej z wyjątkami:



Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 m,
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Rzut karny wykonywany jest z linii o odległości 6 metrów od bramki,
Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny bezpośredni,
Rzut od bramki wykonywany jest ręką lub nogą,
Zespół na boisku składa się z 7 zawodników ( 6 + bramkarz)
Boisko: połowa boiska do piłki nożnej (wymiar boiska 64 m x 36 m),
bramki 5x2 m,
czas gry uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn :
2 x 6 min. lub 2 x 8 min. w eliminacjach
czas gry 2 x 8 min w finał
gra piłką o rozmiarze 5
obowiązuje obuwie sportowe (mogą być „lanki” - zakaz gry w butach mix)
gra bez „spalonego”
zmiany „hokejowe”
podczas turnieju wymagane jest, aby drużyny miały jednolite koszulki z
numerami na plecach.
jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy
sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna
wyłoniona w losowaniu (losowanie przed meczem) jest zobowiązana
założyć znaczniki przygotowane przez Organizatora.

Za wszelkie rzeczy
odpowiedzialności.

materialne
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nie
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6) SYSTEM GRY






Eliminacje zostaną przeprowadzone w grupach,
Drużyny w grupie grają systemem „każdy z każdym”.
Do meczów finałowych zakwalifikują się dwa pierwsze zespoły z każdej grupy,
które zagrają „na krzyż”.
Mecze o I i III miejsce będą rozgrywane tylko na jednym boisku.
Zwycięzcy zagrają o pierwsze miejsce, a pokonani o miejsce trzecie.
7) PUNKTACJA




Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt.
O zajęciu poszczególnych miejsc w grupie decydują kolejno:
o większa ilość zdobytych punktów, a w dalszej kolejności:
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wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
lepsza różnica bramek
większa ilość strzelonych bramek
seria rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami

O kolejności miejsc w finale (w przypadku remisu) zadecyduje dogrywka – 2x 2,5 min
– i ostatecznie – rzuty karne (po 5, a w przypadku remisu, do pierwszej pomyłki).
8) NAGRODY





Zwycięski zespół otrzymuje Puchar Starosty Jarosławskiego.
Dla każdego zespołu przewidziane są puchary, nagrody i drobne upominki.
Nagrody indywidualne: dla najlepszego zawodnika, bramkarza i „króla
strzelców”.
O wyborze najlepszego zawodnika, bramkarza w kwestiach spornych decyduje
organizator.
9) POSTANOWIENIA KOŃCOWE









Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
W sprawach spornych, dotyczących interpretacji Regulaminu, decyzję
podejmuje Organizatorzy.
Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne potwierdzenie udziału
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2022r do godz. 12:00 pod
numerem telefonu sekretariatu szkoły: Mateusz Pobuta – tel. 601 550 163
Organizatorem odpowiedzialnym za sprawy techniczno-sportowe jest Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu
Podział zadań pomiędzy Organizatorami i Partnerem ureguluje osobny Protokół.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Organizatorzy

