REGULAMIN ROZGRYWEK
Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod patronatem
Burmistrza Miasta Lęborka „Bezpieczne Wakacje 2018”
I.

Cel:
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,
- umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

II.

Termin i miejsce:
- oficjalne rozpoczęcie turniej nastąpi w dniu 9 lipca 2018r. o godz. 1200 /poniedziałek/ na
boiskach ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52
(losowanie),
- 10 lipca 2018r. godz. 1000 /wtorek/ – gry.

III.
-

System rozgrywek:
rozgrywki prowadzone będą:
a) gry eliminacyjne – systemem „grupowym”
b) gry finałowe – systemem „pucharowym”
w rozgrywkach uczestniczą drużyny zgłoszone do organizatora.

IV.

Zawodnicy:
- kategorie wiekowe:




-

szkoły podstawowe klasy I-III
szkoły podstawowe klasy IV- VII
gimnazja

drużyna składa się min. z 6 zawodników, max. 9 zawodników (bramkarz + 5 w polu),
każdy zawodnik powinien posiadać imienną zgodę rodziców /na piśmie/,
drużyna przystępująca do turnieju będzie weryfikowana przez sędziego zgodnie z regulaminem
(posiadanie dorosłego opiekuna, zezwolenia rodziców, zgodność uczestnictwa drużyny wg
kategorii wiekowych itp.).

V.
-

Czas trwania gry:
mecz trwa 2x10 min. z przerwą 2 minutową,
dopuszcza się rozpoczęcie meczu w składach 5-osobowych.

VI.
-

Klasyfikacja i nagrody:
za zwycięstwo drużyna otrzymuje – 3 pkt, za remis – 1 pkt, walkower i porażka – 0 pkt,
końcową klasyfikację ustala się w/g następującego klucza:
a) duże punkty
b) przy równej ilości dużych punktów - mecze bezpośrednie między zainteresowanymi drużynami
c) różnica bramek
d) więcej strzelonych bramek
zespoły, które zajmą miejsca I-IV w końcowej klasyfikacji turnieju otrzymają pamiątkowe medale,
prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza w każdej kategorii
wiekowej.

-

VII.
Postanowienia końcowe:
- Organizator nie zabezpiecza szatni, w związku z tym nie odpowiada za pozostawione rzeczy,
- drużyna biorąca udział w rozgrywkach sprawę związaną z ubezpieczeniem zawodników załatwia
we własnym zakresie,
- o sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

