III Turniej Piłki Nożnej
Zrzeszenia LZS Orlików E1 (2010r. i mł.)
„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków…”
REGULAMIN
Organizator:
•

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach

Współorganizatorzy:
•
•
•

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach
Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie

Cele:
•
•
•

Wyszukiwanie utalentowanych młodych piłkarzy oraz pomoc w rozwijaniu
ich piłkarskich predyspozycji
Forma wstępnej selekcji do przyszłej Kadry Śląska rocznika 2010
Zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji

Terminy i zgłoszenia:
•

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane do dnia 31.08.2020r. (poniedziałek)
w macierzystych Podokręgach Piłki Nożnej lub w Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniu
LZS pod adresem e-mail: swzlzskatowice@poczta.onet.pl

•

Turniej Finałowy zostanie rozegrany 19 września 2020 r. (sobota) na Stadionie
Śląskim w Chorzowie z udziałem 24 drużyn, które w wyniku komisyjnego losowania
zostały podzielone na sześć 4-zespołowych grup.

Uczestnicy:
•

Piłkarskie drużyny klubów zrzeszonych w Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS
złożone z zawodników i zawodniczek urodzonych w 2010 roku i młodszych/-sze

Uczestnictwo:
• Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników, trenera i kierownika drużyny
• Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich
• Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem
• Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania oświadczenia o stanie zdrowia
Covid-19
• Każdy uczestnik turnieju jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia zbiorowego
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
• Koszty dojazdu zespołów na turniej finałowy pokrywają uczestniczące kluby
Regulamin rozgrywek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników
Drużyna występuje na boisku podczas gry
5 zawodników + bramkarz
Wymiary boiska: 25 x 40 metrów
Wymiary bramek: 2 x 5 metrów
Piłki: nr 4
Czas gry: 1x15 minut
Rzut karny: 9 metrów
Pole bramkowe: prostokąt-15x8 metrów
Rzut z autu wykonywany rękami
Gra bez spalonego
Zmiany „hokejowe”
Pozostałe przepisy gry wg przepisów PZPN

w

składzie

6-osobowym:

System rozgrywek:
•

•

W Turnieju Finałowym uczestniczące drużyny najpierw będą rywalizowały w sześciu
czterozespołowych grupach eliminacyjnych systemem „każdy z każdym”.
Następnie mistrzowie sześciu grup awansują do półfinałów turnieju.
Natomiast zespoły, które zajęły drugie miejsca w grupach eliminacyjnych zostaną
sklasyfikowane na 7-12 miejscu w turnieju; trzecie miejsca w grupach eliminacyjnych
zostaną sklasyfikowane na 13-18 miejscu w turnieju, a czwarte miejsca w grupach
eliminacyjnych zostaną sklasyfikowane na 19-24 miejscu w turnieju.
Po zakończeniu eliminacji grupowych odbędzie się dekoracja dla drużyn, które
wywalczyły miejsca od 7 do 24 w turnieju.
W półfinałach turnieju drużyny rywalizować będą w dwóch trzyzespołowych grupach
systemem „każdy z każdym”. Mistrzowie grup półfinałowych zagrają o I miejsce w
turnieju, drużyny z drugich miejsc o 3 miejsce w turnieju, a zespoły z trzecich miejsc
o 5 miejsce w turnieju.

•

O kolejności zajętych miejsc w grupach eliminacyjnych i półfinałowych decydują:
a) ilość zdobytych punktów
b) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
c) korzystniejsza różnica bramek
d) większa ilość zdobytych bramek
e) rzuty karne

Nagrody:
•

Drużyny, które wystąpią w Turnieju Finałowym na Stadionie Śląskim otrzymają
pamiątkowe puchary i dyplomy. Dodatkowo możliwe upominki od PZPN i ŚlZPN

Postanowienia końcowe:
•
•

•
•

Organizatorzy podczas Turnieju Finałowego zapewniają napoje oraz suchy prowiant
regeneracyjny
W przypadku, gdy w uczestniczącym zespole wystąpi nieuprawniony zawodnik/-czka
drużyna zostanie zdyskwalifikowana i sklasyfikowana na najniższym miejscu w
klasyfikacji końcowej turnieju. Jednocześnie ukarana drużyna traci prawo startu w
kolejnej edycji turnieju
Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki podczas
turnieju
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu

Program minutowy Turnieju Finałowego:
9:00 – 9:20
9:25 – 9:45
9:50
10:00
10:00-12:00
12:00-12:15
12:15-13:15
13:25-13:45
14:00

- Przyjazd drużyn i weryfikacja zgłoszeń
- Zwiedzanie Stadionu Śląskiego
- Uroczyste otwarcie turnieju
- Rozpoczęcie imprezy piłkarskiej
- Eliminacje grupowe
-Dekoracja (drużyny VII-XXIV miejsce)
-Półfinały turnieju
-Mecze o I, III i V miejsce w turnieju (równolegle)
-Dekoracja (I-VI miejsce)

