Międzyszkolny Amatorski
Turniej Piłki Nożnej
Dla klas IV-IV Szkół
Podstawowych
„Niech nie traci we mnie wiary, ani duży, ani mały”

Organizatorzy:
Miasto Częstochowa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Termin: 13

grudnia 2013

Miejsce: Hala Sportowo – Widowiskowa „Polonia” ul. Dekabrystów 43
Harmonogram imprezy:






8.30 – zbiórka drużyn biorących udział w Turnieju
8.50 – odprawa opiekunów/trenerów zgłoszonych zespołów
8.55 – oficjalne rozpoczęcie
9.00 – pierwszy mecz
13.00 – ceremonia zakończenia oraz rozdanie nagród

Udział w turnieju weźmie 8 drużyn, maksymalna ilość zgłoszonych zawodników wynosi 12.
Listę z danymi zawodników opiekun drużyny powinien zgłosić do organizatora najpóźniej przed
pierwszym meczem danej drużyny.
System rozgrywek:
 dwie grupy po cztery drużyny (w grupach zastosowany będzie system gry „każdy z każdym”),
 z każdej grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny i grają w systemie A1/B2, A2/B1 (półfinały),
 mecze o 7, 5, 3 miejsce,
 Finał
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1, za porażkę nie są przyznawane punkty.
Kolejność drużyn w tabeli rozstrzygana jest poprzez:
 ilość zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego spotkania,
 korzystniejsza różnica bramek,
 większa ilość zdobytych bramek
 rezultat rzutów karnych wykonywanych po meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Regulamin i przepisy gry:
 bramki 2x3m,
 piłka rozmiar; 4,
 czas gry wynosi 1 x 10 minut (bez zmiany stron. Wyjątek stanowi mecz finałowy), jeżeli w meczu
musi zostać wyłoniony zwycięzca sędzia zarządza dogrywkę 1 x 3minuty. Jeżeli dogrywka nie
przyniesie rozstrzygnięcia zarządzane są rzuty karne w ilości 3. Jeżeli to dalej nie przyniesie
rozstrzygnięcia karne strzela się, aż do wyłonienia zwycięzcy (ta sama osoba nie może strzelać dwa
razy karnego),
- UWAGA! Czas gry w finale wynosi 15 minut!
 na boisku jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 zawodników w polu i bramkarz jednej
z drużyn, na ławce rezerwowych trener, kierownik drużyny i zawodnicy rezerwowi,
 bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, z gry w sposób dowolny,
 na boisku obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem, wyjątek stanowi bramkarz w swoim polu
karnym,
 wznowienie gry po wyjściu piłki na aut, wykonuje się zza linii bocznej boiska nogą lub ręką, bez
możliwości bezpośredniego zdobycia bramki w ten sposób (sposób wykonywania wrzutu z autu
zostanie ustalony przez trenerów i sędziego na odprawie),
 wszystkie rzuty wolne traktowane są jako rzuty wolne bezpośrednie,
 podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować

się w odległości 5 m od piłki,
 przepis o „spalonym” nie obowiązuje w czasie trwania turnieju,
 obowiązują zmiany „hokejowe”, które przeprowadzane będą w strefie własnej ławki rezerwowych.
Zmiana może zostać przeprowadzona jeżeli zawodnik schodzący będzie znajdować się poza
obszarem gry. W innym przypadku sędzia traktuje nieprawidłową zmianę jako przewinienie i
zarządza rzut wolny,
 sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania zawodów,
rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku,
 organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi również z tego
tytułu odpowiedzialności. Każdy zespół musi posiadać opiekuna, który jest odpowiedzialny za
drużynę przez cały czas trwania zawodów,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na obiekcie
w czasie trwania zawodów,
 organizator pozostawia sobie możliwość do dyskwalifikacji drużyny w przypadku ekstremalnie
niesportowego zachowania opiekuna drużyny lub osób towarzyszących zespołowi – przypominamy
o tym, że zasada jaka będzie przyświecać w czasie trwania imprezy to „Rywalizacja Zgodna z
Duchem Fair Play”! - przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższego regulaminu.
W razie pytań proszę kontaktować się
pod numerem telefonu: 510 408 454 – Dawid Wytrzymały lub (34) 372-26-23 – Mateusz
Wierzbicki

Nr.

Godzina/Grupa

Gospodarze – Goście

1.

9.00

2.

9.12

3.

9.24

4.

9.36

5.

9.48

6.

10.00

7.

10.12

8.

10.24

9.

10.36

10.

10.48

11.

11.00

12.

11.12

13.

11.24

PÓŁFINAŁ A1-B2

14.

11.36

PÓŁFINAŁ A2-B1

15.

11.48

M-CE 7

16.

12.00

M-CE 5

17.

12.12

M-CE 3

18.

12.30

FINAŁ

Wynik

*Harmonogram zostanie uzupełniony po zakończeniu zapisów i zamieszczony na stronie
www.mosir.pl

GRUPA A

Drużyna

I mecz II mecz III mecz

pkt

br. zd. - str. M-ce

I mecz II mecz III mecz

pkt

br. zd. - str. M-ce

1.
2.
3.
4.

GRUPA B

Drużyna
1.
2.
3.
4.

Klasyfikacja końcowa:
1.......................................
2.......................................
3.......................................
4........................................
5........................................
6........................................
7........................................
8.........................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NAZWA DRUŻYNY.............................................................................................................................

Lp. Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Numer na koszulce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


Podpis opiekuna drużyny oraz telefon kontaktowy

……………………………………………

………………….................

