
       REGULAMIN TURNIEJU WIELOGŁOWY CUP

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, w różnych
częściach kraju stosowane są nowe obostrzenia.
Wydarzenie sportowe jakim jest turniej
WIELOGŁOWY CUP odbędzie się bez
udziału kibiców ( strefa czerwona )

TRENER / OPIEKUN ZESPOŁU PRZED WEJŚCIEM NA TEREN ROZGRYWEK
BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI PODPISANĄ LISTĘ
ZAWODNIKÓW WRAZ Z WYPEŁNIONYMI ANKIETAMI STANU ZDROWIA
CAŁEGO ZESPOŁU

1. Organizator Turnieju: Akademia Piłkarska Wielogłowy
2. Miejsce: Stadion Dąbrovii
3. Termin: 29-30.08.2020
4. Celem turnieju jest :

 integracja zawodników i drużyn piłkarskich
 promocja zdrowego stylu życia poprzez sport
 wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego - piłka nożna jako sport powszechny

5. Uczestnicy: uczestnikami Turnieju są uczniowie rocznika 2009,2010,2011 i młodsi szkół i klubów
sportowych zaproszonych przez organizatora



6. Zasady gry:
- drużyna składa się maksymalnie z 13 zawodników + trener/opiekun lub kierownik (max 15osób)
wszyscy pozostali nie zostaną wpuszczeni na teren zawodów - zawodnik ma prawo startu tylko w jednej
drużynie; - po zgłoszeniu zawodnika do jednej drużyny, nie może on przejść do drugiej drużyny; - na
boisku jednocześnie przebywa 7 zawodników (6 w polu gry + bramkarz); - podczas spotkania
trener/opiekun drużyny i zawodnicy rezerwowi zajmują miejsca na ławkach w strefie zmian; -
zawodnicy opuszczający i wchodzący na boisko muszą przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian
jego drużyny; - czas meczu został ustalony przed rozpoczęciem turnieju dla każdej grupy - przy
rażącym przewinieniu zawodnika sędzia będzie udzielał od 1 – do 3 minut kary; oraz żółtą kartkę.
Druga żółta kartka dla zawodnika oznacza automatycznie kartkę czerwoną. Zawodnik wykluczony nie
może powrócić do gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia
współpartnera, o ile wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki. W takim przypadku: jeżeli 5
zawodników gra przeciwko 6 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład; jeżeli obie drużyny mają po 5
zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu - za rażące naruszenia regulaminu turnieju
organizatorzy mają prawo wykluczyć zawodnika lub całą drużynę z turnieju auty wykonywane z linii
autowych nogą z obu stron boiska, - liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona; - bramkarz może
zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola; rzut karny wykonywany z linii pola bramkowego;
pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN
Punktacja
za zwycięstwo - 3 punkty, za remis - 1 punkt, za  przegraną - 0 punktów,
 o kolejności zajmowanych miejsc decyduje:
liczba zdobytych punktów;
wynik bezpośredniego spotkania;
ilość zdobytych bramek między zainteresowanymi drużynami;
ilość straconych bramek między zainteresowanymi drużynami;
 drużyny powinny występować w jednakowych koszulkach (znacznikach);
trener/opiekun drużyny jest odpowiedzialny za pobyt dzieci na boisku i poza nim; 
7. Postanowienia końcowe:
 drużyny, które zajmą I,II,III miejsca w swojej kategorii otrzymują puchary oraz
każdy z zawodników otrzymuje medal
 wszyscy pozostali uczestnicy turnieju piłkarskiego otrzymują medale za uczestnictwo
Organizatorzy zapewniają:
 obsługę sędziowską
 prowadzenie dokumentacji rozgrywek
 ciepły posiłek i wodę
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty
osobiste uczestników rozgrywek. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny (bądź są objęci
ubezpieczeniem z polisy własnej szkoły, klubu)
Ostateczną decyzję w sprawach spornych podejmuje główny organizator Turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie .Zastrzeżenie to dotyczy
zarówno czasu trwania meczy, jak również systemu rozgrywek. W przypadku zmiany uczestnicy
turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju


