REGULAMIN
XVII Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
w ramach XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza
pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp.
I. CEL
 Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród młodzieży w środowisku wiejskim.
 Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionej ruchowo młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia
w sekcjach klubowych.
 Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek do szkolenia na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
II. ORGANIZATORZY
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
 Zespół Szkół im. Św. Królowej Jadwigi w Trzebusce
III. TERMIN I MIEJSCE

22 maja 2017 r., godz. 10.00, Obiekty Zespołu Szkół w Trzebusce
IV. UCZESTNICTWO
1. W turnieju biorą drużyny w kategorii:
 chłopców: urodzonych w 2002 i młodsi
 dziewcząt: urodzonych w 2002 i młodsze
2. Lista imienna może liczyć maksymalnie 24 zawodników/czek i powinna być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę
organizacyjną. Skład osobowy drużyn uczestniczących w turnieju nie może być zmieniony do rozgrywek wojewódzkich.
Do finału centralnego w wyłonionej drużynie można wymienić 2 zawodników na zawodników z wszystkich drużyn
uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich. Podczas turnieju na wszystkich szczeblach rozgrywek lista zgłoszonych do
gry zawodników liczy 16 osób.
3. Zawodnicy/czki są zobowiązani/ne posiadać:
 aktualne legitymacje szkolne,
 aktualne badania lekarskie,
 karty zgłoszenia lub zaświadczenia,
 oświadczenia rodziców
V.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE
1.Zabezpieczenie techniczne przygotowania zawodów /boiska, szatnie, protokoły sędziowskie oraz obsady sędziowskiej
i opieki medycznej należy do Organizatorów.
2.Koszty poczęstunku, napoi pokrywa MGOKSiR
3.Zgłoszenia wraz z zapotrzebowaniem na transport oraz oświadczenia rodziców (w załączeniu) prosimy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja br.
VI.REGULAMIN ROZGRYWEK
W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN dla kategorii juniora młodszego oraz ustalenia
zawarte w niniejszym regulaminie.
1. Czas gry – do ustalenia przed rozpoczęciem Turnieju.
2. Ubiór: stroje (koszulka, spodenki, getry) jednolite dla całej drużyny, obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów,
obowiązkowe ochraniacze piłkarskie, zgodnie z przepisami PZPN.
3. Piłki: nożne nr 5.
4. Ilość zmian: 7 – w tym bramkarza (nie ma zmian powrotnych).
5. Kary: wychowawcze – 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie w meczu w przypadku otrzymania czerwonej kartki.
Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z udziału w kolejnym mecz. Wybitnie niesportowe zachowania będą
rozpatrywane indywidualnie przez Organizatorów.
7. Punktacja:
a/ za zwycięstwo - 3 punkty
b/ za remis - 1 punkt
c/ za przegraną - 0 punktów
Kolejność drużyn ustala się wg następujących zasad:
a/ liczba zdobytych punktów
b/ wynik bezpośredniego meczu / dot. dwóch zainteresowanych drużyn /
c/ korzystniejsza różnica bramek
d/ większa ilość zdobytych bramek
e/ w przypadku równej ilości punktów przez więcej jak dwie drużyny o kolejności
decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami .
VII. Nagrody i wyróżnienia
Za zajęcie I-III miejsca – okolicznościowe dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.
Pozostałe miejsca – okolicznościowe dyplomy.
VIII. Uwagi końcowe
Ostateczne prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatorów.
Regulamin, Karta Zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców dostępne są również na stronie internetowej: www.mgoksirsokolow.pl

Organizatorzy

..............................................................
(pieczątka)

ZGŁOSZENIE
do XVII Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
w ramach XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza
pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp.
Trzebuska-22 maja 2017 r.
l.p.
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Opiekun

Zdolni do udziału w zawodach piłki nożnej

........................................................
(pieczątka lekarza)

TRANSPORT – TAK / NIE *
UWAGA! – Zgłoszenie prosimy wypełnić pismem maszynowym!

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................
(pieczątka imienna i podpis)

