2021
Organizator :
Regionalna Fundacja Rozwoju Serce
Dofinansowanie:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

18.09.- 19.09.2021r.
STADION SPORTOWY W WERYNI
Cele turnieju:
• propagowanie aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu,
• wychowanie przez sport,
• popularyzacja piłki nożnej w środowisku lokalnym
• popularyzacja zasady fair play
• integracja lokalnych środowisk sportowych.

Kontakt:
RFR „SERCE”, ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa
tel. kom. 693377099 email: fundacja_serce@op.pl

Program:
18. 09.2021r.
•
•

Godz. 9:00 rozpoczęcie Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców w wieku 7-19 lat
FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA 2021.
Runda eliminacyjna (zespoły będą rozgrywać mecze „ każdy z każdym” w grupach). Najlepsze
drużyny z każdej z grup awansują do finału.

19.09.2021r.
•
Godz. 10:00 odbędą się mecze finałowe dla grup wiekowych
•
Po wyłonieniu zwycięzców podczas pikniku sportowo- rekreacyjnego FOOTBALLOWA
KOLBUSZOWA 2021 rozdane zostaną puchary, medale, dyplomy oraz nagrody.
Do obowiązków organizatorów turnieju należy:
Przygotowanie boisk do gry zgodnie z regulaminem,
wyznaczenie sędziów,
zapewnienie opieki lekarskiej,
zapewnienie wody dla uczestników turnieju,
„mały poczęstunek” dla zawodników ( kiełbaska z grilla, pieczywo, napój).
Nagrody:
Dla wszystkich drużyn dyplomy i nagrody.
Dla zwycięskich drużyn puchary i medale.( I-III miejsce)
Inne sprawy organizacyjne:
• Drużyna musi mieć jednego Opiekuna- pełnoletniego, który odpowiada za zawodników
podczas turnieju.
• Drużyna nie posiadająca pełnoletniego opiekuna nie będzie mogła brać udziału w turnieju.
• Opiekun musi posiadać listę startową zawodników według wzoru załączonego w Regulaminie,
powinien wypełnić formularz z danymi osobowymi i kontaktowymi odnośnie zgłoszonej
drużyny.
• Opiekun do listy zawodników załącza podpisaną zgodę każdego z rodziców na udział
w turnieju piłki nożnej FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA 2021.
• Każdy z zawodników musi posiadać aktualną legitymację szkolną.
• Opiekun drużyny ma obowiązek sprawdzić lub okazać dokumenty zawodników potwierdzające
ich tożsamość i miejsce zamieszkania.
• Pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich ponosi Opiekun.
• Opiekun reprezentuje drużynę podczas turnieju w sprawach organizacyjnych tj. dba
o zachowanie zawodników na boisku, kontaktuje się z organizatorami w celu zapewnienia
wody dla drużyny i odbioru talonów na poczęstunek, jest obecny podczas odbioru nagród.
• Zawodnicy występują w jednakowych strojach.

Regulamin turnieju:
1. W turnieju uczestniczą zespoły złożone z dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach
wiekowych:
Chłopcy:
a) Grupa I uczestnicy w wieku I klasy SP
b) Grupa II uczestnicy w wieku II - III klasy SP
c) Grupa III uczestnicy w wieku IV - V klasy SP
d) Grupa IV uczestnicy w wieku VI – VIII klasy SP
e) Grupa V uczestnicy w wieku I - V klasy Szkoły Średniej
Dziewczęta:
a) Grupa I uczestnicy w wieku -III – V klasy SP
b) Grupa II uczestnicy w wieku VI -VIII klasy SP

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny szkolne i klasowe oraz osiedlowe, podwórkowe (tzw.
„dzikie”)itp.
2. Uczestnikami/zawodnikami turnieju mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu
kolbuszowskiego- wyjątkiem może być jedynie zaproszona przez organizatora Mateusza
Cetnarskiego drużyna- gość specjalny; w drużynie może grać max.2 zawodników z klas
rozgrywkowych wyższych niż okręgowa.
3. Uczestnik może brać udział w turnieju tylko i wyłącznie w składzie jednej drużyny.
4. Rozgrywki prowadzone są w grupach każdy z każdym.
5. Ilość zawodników biorących udział w grze: 5 zawodników w polu + bramkarz.+ max.2
zawodników rezerwowych.
6. Boisko do gry o wymiarach boiska do piłki ręcznej. Bramki 2m x 5m.
7. Czas gry 2x10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron.
(lub ustalony w zależności od ilości drużyn).
8. Zmiany zawodników podczas gry dokonywane są systemem hokejowym przy linii bramkowej.
9. W przypadku przebywania na boisku większej ilości zawodników niż dozwolona- kara: rzut
wolny pośredni i 1 minutę drużyna gra w osłabieniu.
10. Zawodnicy podczas trwania całego turnieju występują ze stałymi numerami.
11. Aut bramkowy wykonywany jest przez bramkarza, nogą lub ręką z dowolnego miejsca w polu
bramkowym (piłka musi opuścić pole bramkowe).
12. Wszystkie rzuty wolne zgodnie z przepisami PZPN.
13. Odległość przeciwnika od piłki przy wykonywaniu rzutów wolnych i rożnych 3 m.
14. W przypadku zagrania piłki do własnego bramkarza nogą, piłka nie może być złapana w ręce
(kara rzut wolny pośredni z linii pola karnego).
15. Za przewinienia w grze stosowane będą kary wychowawcze w zależności od rodzaju
przekroczenia przepisów: 1 minuta, 3 minuty, kara meczu lub wykluczenie z turnieju.
16. Kary w postaci żółtej lub czerwonej kartki będą nakładane na podstawie przepisów PZPN
a w szczególności za:
- wszystkie próby oszukiwania sędziów
- symulowanie kontuzji mające na celu wprowadzanie w błąd sędziego
- odmowę wznowienia gry
- odmowę obrony bramki po rzucie karnym
- grę na czas
- rozmyślne uszkodzenie piłki, bramki lub chorągiewki oraz innego elementu wyposażenia boiska
- używanie przez zawodników wulgarnych słów lub niegrzeczne/chamskie zachowanie
- słowne lub czynne demonstrowanie niezadowolenia z decyzji sędziego
- odgrywanie, odrzucanie piłki po gwizdku sędziego sygnalizującego przerwanie gry
- nierozważne użycie siły podczas gry
- odkopywanie piłki, odnoszenie jej, przesuwanie - po podyktowaniu przez sędziego rzutu
wolnego
Niesportowe zachowanie Opiekuna drużyny będzie karane upomnieniem, a później żółtą lub
czerwoną kartką. Ukaranie Opiekuna czerwoną kartka oznacza, że musi on opuścić ławkę
rezerwowych.
17. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.
18. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
19. O zajętym miejscu w rozgrywkach grupowych decydują w kolejności:
a) większa ilość zdobytych punktów (3,1,0)
b) wynik bezpośredniego pojedynku,
c) większa liczba zdobytych bramek,

d) lepsza różnica bramek,
e) rzuty karne.
20. Królem strzelców przy równej ilości bramek zostaje zawodnik z drużyny zajmującej wyższe
miejsce w tabeli.
21. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
22. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, wynikłych w trakcie trwania
rozgrywek decydować będzie Organizator Rozgrywek.
23. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w systemie rozgrywek w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn oraz prawo do interpretacji i zmiany regulaminu.

