REGULAMIN CYKLU PIŁKARSKICH TURNIEJÓW HALOWYCH W WEJHEROWIE
I. ORGANIZATOR TURNIEJÓW
1. Organizatorem cyklu piłarskich turniejów halowych jest Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”
Wejherowo (blekitni-wejherowo@home.pl , tel. 662 058 981)
2. Na cykl turniejów składa się 5 dwudniowych turniejów, które zostaną rozegrane osobno dla kategorii
chłopców z rocznika 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 oraz jednodniowy turniej dla rocznika 2008
3. Wszystkie informacje dotyczące turniejów będą zamieszczane na stronie www.blekitni-wejherowo.pl
II. MIEJSCE TURNIEJÓW
Wszystkie turnieje zostaną rozegrane na sali gimnastycznej ZS nr 1 ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo
III. TERMINY i KOORDYNATORZY TURNIEJÓW
Rocznik 2003 – 30,31 styczeń 2016 (Marcin Funk tel. 506 859 821 marcinw-wo92@wp.pl )
Rocznik 2004 – 16,17 styczeń 2016 (Maciej Szymański tel. 504 321 095, Tomasz Myszewski tel. 601 193 323)
Rocznik 2005 – 6,7 lutego 2016 (Jakub Przybylski tel. 668 343 527 kubaprz7@wp.pl )
Rocznik 2006 – 5,6 marca 2016 (Krzysztof Jezierski tel. 509 634 624 jezior1976@wp.pl )
Rocznik 2007 – 12,13 marca 2016 (Tadeusz Ciapa tel. 502 560 648, blekitni-wejherowo@home.pl)
Rocznik 2008 - 19 marca 2016 (Dariusz German tel. 662 058 981, dariuszgerman@wp.pl )
IV. UCZESTNICY TURNIEJU
1. W turniejach dwudniowych może wziąć udział 18 drużyn podzielonych na trzy grupy po 6 zespołów
2. Każda drużyna zgłoszona do turnieju może posiadać w swoim składzie maksymalnie 10 zawodników i musi
posiadać dorosłego opiekuna (trenera), który jest odpowiedzialny za zachowanie swoich zawodników podczas
trwania turnieju.
3. Trener drużyny przed turniejem potwierdza swoim podpisem na karcie zgłoszenia (załącznik nr 1) tożsamość
dzieci, wiek dzieci, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz posiadanie zgody rodziców na udział dziecka
w turnieju.
4. Koszt uczestnictwa w turnieju dla jednej drużyny wynosi 300 zł (turniej dwudniowy) 150 zł (turniej
jednodniowy)
V. ZASADY GRY
1. Czas gry: mecz trwa 11 minut (w roczniku 2008 – 10 minut) bez przerwy, czas gry może być zatrzymany
decyzją sędziego.
2. Rzut autowy wykonuje się nogą z właściwego miejsca przy linii bocznej boiska jako rzut wolny pośredni,
piłka bezpośrednio po wznowieniu nie może przekroczyć wysokości kolan, UWAGA – w turniejach dla
rocznika 2005, 2006, 2007 i 2008 dopuszcza się samodzielne wprowadzenie piłki do gry, zawodnik drużyny
przeciwnej nie może znajdować się bliżej niż 3 metry w odległości od piłki.
3. Bramkarz wznawia grę ręką z obrębu pola karnego, piłka po wznowieniu przez bramkarza nie może
przekroczyć połowy boiska.
4. Rzut rożny wykonuje się z właściwego narożnika boiska jako rzut wolny bezpośredni.
4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki (rocznik 2008 – z 6 metrów)
5. Ilość zawodników jednej drużyny przebywająca na boisku to :
bramkarz + 4 zawodników (rocznik 2003 i 2004)
bramkarz + 5 zawodników (rocznik 2005, 2006, 2007)
bramkarz + 3 zawodników (rocznik 2008) – gramy w poprzek sali, jednocześnie na dwóch boiskach
6. Za faule i nieodpowiednie zachowania na boisku, jak i poza nim, sędzia może zastosować karę wykluczenia
zawodnika z boiska na 1,2 lub 3 minuty.
7. Zmiany mogą być dokonywane systemem hokejowym (tzw. zmiany lotne)

1|strona

VI. PUNKTACJA
1. Za zwycięstwo w meczu grupowym – 3 punkty
2. Za remis w meczu grupowym – 1 punkt
3. O miejscu w tabeli decydują kolejno :
- liczba punktów, wynik meczu bezpośredniego, różnica bramek, liczba goli strzelonych
- losowanie przeprowadzone przez organizatora
Jeśli trzy lub więcej zespołów mają taką samą liczbę punktów bierze się pod uwagę małą tabelę utworzoną na
podstawie wyników pomiędzy zainteresowanymi drużynami
VII. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
Przed turniejem drużyny zostaną rozlosowane lub przydzielone przez organizatora do grupy A, B lub C.
W pierwszy dzień turnieju w każdej grupie (A,B, C) drużyny rozegrają mecze eliminacyjne systemem każdy z
każdym. Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy awansują do Ligi Mistrzów, 3 i 4 drużyna z każdej grupy
awansuje do Ligi Europejskiej, 5 i 6 drużyna z każdej grupy awansuje do Ekstraklasy.
W drugim dniu turnieju rozgrywane są kolejno mecze Ekstraklasy, Ligi Europejskiej i Ligi Mistrzów, drużyny
grają systemem każdy z każdym, z zaliczeniem wyniku meczu eliminacyjnego z drużyną która trafiła do tej
samej grupy finałowej.
UWAGA. System rozgrywania turnieju dla rocznika 2008, zostanie dopasowany do zgłoszonej liczby drużyn,
celem tego turnieju nie będzie wyłonienie zwycięzcy, nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc.
VIII. HARMONOGRAM TURNIEJÓW
Jeżeli do turnieju zgłosi się maksymalna liczba 18 drużyn przewiduje się następujący ogólny harmonogram :
Pierwszy dzień turnieju – mecze eliminacyjne
Grupa A – 8.00 – 11.20
Grupa B – 11.20 – 14.40
Grupa C – 14.40 – 18.00
Drugi dzień turnieju – mecze finałowe
Ekstraklasa – 8.00 – 11.00 Liga Europejska – 11.00 – 14.00
Liga Mistrzów – 14.00 – 17.00
UWAGA. Turniej dla rocznika 2008 odbędzie się w następujących godzinach
9.00 – 12.00 – część 1, 12.00 – 15.00 – część 2
IX. NAGRODY
• turnieje dwudniowe (rocznik 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,)
- pamiątkowym puchar - pierwsze 3 zespoły Ligi Mistrzów oraz zwycięzcy Ligi Europejskiej i Ekstraklasy.
- drużynowe nagrody rzeczowe - drużyny które zajmą 1,2 i 3 miejsce w Lidze Mistrzów
- drobne indywidualne nagrody rzeczowe - każdy uczestnik turnieju, dodatkowo najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów,
Ligi Europejskiej i Ekstraklasy, najlepsi zawodnicy każdej drużyny, najlepsi zawodnicy turnieju
- nagrody niespodzianki – wszyscy uczestnicy turnieju będą mogli wylosować drobne nagrody niespodzianki
• turniej jednodniowy (rocznik 2008)
- wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju otrzymają pamiątkowe medale, oraz drobne niespodzianki.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, urazy i mogące się wydarzyć wypadki losowe
związane z prowadzonym turniejem.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju, zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają swoich
zawodników od NNW.
4. Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
5. W trakcie trwania turnieju do dyspozycji uczestników turnieju będzie sklepik zaopatrzony w wodę mineralną,
napoje, kawę, herbatę i drobne przekąski.
6. Organizator turnieju zapewnia zamieszczenie szerokiej fotorelacji oraz bieżące informowanie o przebiegu
turnieju na stronie https://www.facebook.com/blekitni.wejherowo
7. Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
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