REGULAMIN
TURNIEJ PIŁKARSKI IM. RYSZARDA IGNATOWICZA
Krzyżanowice, 30.05.2015r.
§ 1. O TURNIEJU
1. Celem organizacji Turnieju im. Ryszarda Ignatowicza jest promowanie
wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych
społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych
działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu
VI EUROPEJSKIEGO TYG
2. Turniej jest organizowany dla drużyn w kategoriach wiekowych:
• 11 lat i młodszy (poniżej rocznika 2004)
3. V Turniej Ignatowicza będzie rozgrywany w terminie 30 maja 2015 roku.
§ 2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem turnieju jest OKSiR Wisznia Mała oraz Animator boiska
Orlik w Krzyżanowicach – Łukasz Szewczak
oksir@wiszniamala.pl ; lukasz.szewczak88@wp.pl
2. Turniej rozgrywany będzie na boisku Orlik w Krzyżanowicach.
3. Planowany start turnieju to godzina 10:00
§ 3. PRZEPISY
1. Rozgrywki będą prowadzone na boisku Orlik.
2. Bramka: wymiary 2 x 5 m.
3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4.
4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.
5. Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w
polu + bramkarz, oraz max. 4 zawodników rezerwowych.
6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki,
korkotrampki)- obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym.
8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą.
9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.
10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową

boiska, to drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej
boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
12. Gra bez „spalonego”.
13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko
dopiero wtedy kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą
odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej.
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny
przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
§ 8. PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku
porażki 0 pkt.
2. O kolejności miejsc w grupie decydują:
• Większa liczba zdobytych punktów.
• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa
zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając
wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”),
kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz
C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.
4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy
przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 aż do skutku.
Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu,
przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. W następnej kolejności rzuty
karne - wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
Pełna nazwa drużyny:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kategoria wiekowa (wpisać np. dziewczęta młodsze)
………………………………………………………………………………
Województwo:…………………………………. Powiat: …………………………………. Gmina
………………………………………..
Podmiot zgłaszający drużynę (Szkoła / UKS, inny) – (pełna nazwa, adres)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon /faks :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
e-mail :
……………………………………………………………………………..........................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna drużyny:
…………………………………………………………………………………………………………...........................................
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................
L.p.

Nazwisko i imię zawodnika/zawodniczki

Rok urodzenia

Uwagi (nazwa
Klubu)

-------------

Opiekun

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

………………………………………………...........…
Podpis Opiekuna (czytelnie
Pieczątka podmiotu zgłaszającego
drużynę (np. Szkoły/UKS – u)

………………………………………………...........…
Pieczątka i podpis osoby zgłaszającej drużynę
(np. Dyrektora Szkoły/Prezesa UKS/)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA/CZKI

Nazwa drużyny:

Imię dziecka:

Nazwisko dziecka:

Szkoła (nazwa, adres, klasa):

Województwo:

Data urodzenia (dzień, miesiąc,
rok):

Numer legitymacji szkolnej:

Adres e-mail (dziecka lub rodziców):

Miejsce zawodów:

Nazwisko Opiekuna Drużyny:

Nazwisko Rodzica/Opiekuna:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu kontaktowego:

WYRAŻENIE ZGÓD







Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w rozgrywkach
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla
dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w
zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych
biograficznych dziecka/zawodnika z Turnieju w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
mojego syna / mojej córki w turnieju.
Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie do promocji turnieju za zgodą
OKSIR
Podpis:__________________ _________________________
Data: _______________________________

