Regulamin Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej
w dniu 9 maja 2015 r.
Art. I. Drużyny:
1.

2.
3.
4.

W Turnieju biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne klasy Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin Nr 2 w Warszawie (zwanej dalej
Szkołą).
Drużyny są siedmioosobowe: bramkarz i sześcioro zawodników w polu. Dopuszcza się, by w części Turnieju dotyczącej klas 1-2 drużyny grały
w składzie ośmioosobowym: bramkarz i siedmioro zawodników w polu; w takiej sytuacji zgodę na grę w powiększonym składzie muszą
wyrazić obie drużyny rozgrywające dany mecz.
W trakcie meczu każda drużyna powinna być reprezentowana na boisku przez minimum dwie dziewczęta.
W sytuacji wyjątkowej, gdy dana drużyna nie dysponuje minimalną ilością zawodniczek lub nie może skompletować składu
siedmioosobowego, dopuszcza się za zgodą organizatorów, odstępstwo od zasad określonych w Art. I ust. 1-3. w tym:
1) transferowanie zawodników (dziewcząt i chłopców) między klasami;

2)
3)
5.
6.

zaproszenie do gry rodzeństwa któregokolwiek z uczniów danej klasy, z tym zastrzeżeniem, że nie może być starsza niż rok niż uczniowie
danej klasy (biorąc pod uwagę rok urodzenia);
inne rozwiązania za dodatkową zgodą drużyny przeciwnej lub pozostałych drużyn w grupie.

Dopuszcza się dowolną ilość zmian zawodników, w tym bramkarza w trakcie meczu.
Drużyny powinny mieć nazwę i jednolite stroje.

Art. II. Rozgrywki:
1.

2.

Rozgrywki podzielone są na dwie fazy:
1) faza grupowa,
2) Wielki finał.
Faza grupowa:
1) Z zastrzeżeniem Art. II pkt 7 i 8, mecze w fazie grupowej trwają dwa razy po pięć minut, z jednominutową przerwą w trakcie meczu.

2)

W fazie grupowej drużyny podzielone są na trzy czteroosobowe grupy, z tym zastrzeżeniem, że w terminie zostaną zgłoszone drużyny
reprezentujące wszystkie klasy w Szkole.
3) W rozgrywkach grupowych obowiązuje system „każdy z każdym”.
4) Określa się następujące Grupy:
 Grupa A
– drużyny z klas 1-2;
 Grupa B
– drużyny z klas 3-4;
 Grupa C
– drużyny z klas 5-6.
5) Mecze w fazie grupowej mogą zakończyć się remisem. Punktacja w fazie grupowej jest taka jak w rozgrywkach seniorskich piłki nożnej.

6)

7)
8)
3.
1)
2)
3)

Faza grupowa kończy się wyłonieniem zwycięzców Grup. Zwycięzcą Grupy jest drużyna, która zdobyła największą ilość punktów. W
sytuacji, gdy dwie lub trzy drużyny mają taką samą ilość punktów o ostatecznych pozycjach w grupie decydują odpowiednio: różnica
między bramkami zdobytymi a straconymi (im wyższa, tym wyższa pozycja), ilość zdobytych bramek, wynik bezpośredniego meczu
między zainteresowanymi drużynami, a ostatecznie losowanie zarządzane przez organizatorów Turnieju.
Jeżeli w danej Grupie zgłoszą się tylko trzy drużyny, to mecze w tej Grupie trwają dwa razy po osiem minut. Kolejność w Grupie ustalana
jest zgodnie z przepisem Art. II ust. 2 pkt 6.
Jeżeli w danej grupie zgłoszą się tylko dwie drużyny, to mecz w tej Grupie trwa dwa razy po dziesięć minut i nie może zakończyć się
remisem, Art. II ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Wielki Finał.
W Wielkim Finale grają zwycięzcy Grupy B i Grupy C. Zwycięzca Grupy A bez dalszych gier zajmuje trzecie miejsce w całym Turnieju.
Wielki finał trwa dwa razy po dziesięć minut, z jednominutową przerwą w trakcie meczu.
Wielki Finał nie może zakończyć się remisem. Jeżeli po upływie regulaminowego czasu jest wynik remisowy, to w takiej sytuacji zarządza
dogrywkę dwa razy po dwie minuty. Jeżeli wciąż nie będzie rozstrzygnięcia to zarządza się rzuty karne. Egzekwuje się je w pięciu seriach,
gdzie w strzelcami są zawodnicy, którzy grali w momencie zakończenia meczu. Jeżeli po pięciu seriach rzutów karnych utrzymuje się
wynik remisowy, to następnie wykonuje się po serie po jednym strzale dla każdej drużyny, aż do wyłonienia zwycięzcy. W seriach
dodatkowych, rzuty karne mogą być wykonywane przez zawodników rezerwowych.
Odległość, z której wykonywane są rzuty karne określa sędzia meczu.

Art. III. Sprawy organizacyjne.

1.
2.

W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzje łącznie podejmują organizatorzy Turnieju.
Organizatorami Turnieju są:

1)
2)
3.
4.

5.

w imieniu Szkoły

– Marcin Kubik;

w imieniu rodziców
– Paweł Przychodzeń (klasa 6M).
W sprawach dotyczących drużyny reprezentującej klasę 6M przedstawiciel rodziców jest wyłączony z podejmowania decyzji.
Zgłoszenie drużyny następuje w terminie do dnia 7 maja (telefonicznie lub mailowo).
Każda drużyna uiszcza u organizatorów wpisowe w wysokości 50 zł.
Spóźnienie drużyny na mecz, dłuższe niż 5 minut skutkować będzie walkowerem dla drużyny przeciwnej.
Organizatorzy (-)

