Regulamin VII Turnieju Drużyn Podwórkowych „Sześć lat po
EURO SPOKO” o Puchar Burmistrza Michałowa
TURNIEJ POD PATRONATEM PREZESA
PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
1.

Drużyny biorące udział w turnieju zostaną podzielone wg kategorii wiekowej:
I kat. – rocznik 2005 i młodsi
II kat. – rocznik 2004 i starsi

2.

W kategorii I nie mogą wystąpić zawodnicy starsi. W kategorii II mogą brać udział także
zawodnicy młodsi.

3.

W turnieju udział może wziąć maksimum po 8 zespołów w każdej kategorii (o udziale w
turnieju decyduje kolejność zgłoszeń).

4.

Drużyny zostaną przydzielone (w drodze losowania) do czterech 4-zespołowych grup i
przybiorą nazwy drużyn grających w EURO 2012.
Kategoria I (zespoły, które na EURO 2012 grały w Polsce):

Grupa A: Polska, Grecja, Rosja, Czechy,
Grupa C: Hiszpania, Włochy, Irlandia, Chorwacja
Kategoria II (zespoły, które na EURO 2012 grały na Ukrainie):
Grupa B: Holandia, Dania, Niemcy, Portugalia
Grupa D: Ukraina, Szwecja, Francja, Anglia
W skład drużyny może wchodzić 8 osób, z tym, że na boisku przebywa skład 6 osobowy
(bramkarz i 5 graczy w polu). Zmiany hokejowe.
6. Zawody odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach (ok. ¼ dużego boiska)
7. Mecze trwają po 10 minut bez zmiany stron.
8. Kara za przewinienia – 2 lub 5 minut albo wykluczenie do końca spotkania (w czasie
odbywania kary nie można wprowadzić w to miejsce innego zawodnika).
9. Rzut karny z odległości 9 m.
10. Bramki 2 x 5
11. Za zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt.
12. Eliminacje odbędą się na zasadzie gry każdy z każdym w grupie. O kolejności w grupie
decyduje:
- większa liczba punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- lepsza różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek,
- losowanie
5.

11. Następne mecze muszą zakończyć się rozstrzygnięciem. W przypadku remisu o wyniku
zadecydują karne – po 3 a potem aż do skutku.
13. Po rozegraniu eliminacji półfinały:
Kategoria I:





1. Czwarta drużyna grupy A zagra z trzecią drużyną grupy C
2. Trzecia drużyna grupy A zagra z czwartą drużyną grupy C
3. Druga drużyna grupy A zagra z pierwszą drużyną grupy C
4. Pierwsza drużyna grupy A zagra z drugą drużyną grupy C
Kategoria II






5. Czwarta drużyna grupy B zagra z trzecią drużyną grupy D
6. Trzecia drużyna grupy B zagra z czwartą drużyną grupy D
7. Druga drużyna grupy B zagra z pierwszą drużyną grupy D
8. Pierwsza drużyna grupy B zagra z drugą drużyną grupy D
14. Finały:
Kategoria I






1. Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów nr 1 i 2
2. Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów nr 1 i 2
3. Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów nr 3 i 4
4. Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów nr 3 i 4
Kategoria II






1. Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów nr 5 i 6
2. Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów nr 5 i 6
3. Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów nr 7 i 8
4. Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów nr 7 i 8

15. Zgłoszenia drużyn: MOSiR Michałowo – osobiście lub faxem 85 7189 424 lub mailem
malesinski@michalowo.eu. należy dostarczyć organizatorom wraz ze składami drużyn do dnia
2 sierpnia br. do godz. 15.00 na drukach, które są w załączeniu do ogłoszenia. Losowanie o
godz. 15.10 tego samego dnia na portierni MOSiR. Wskazana obecność kapitanów drużyn.
Najlepsze drużyny z poprzedniego roku mogą być rozstawione w kategorii II.
16. Uroczyste rozpoczęcie turnieju 4 sierpnia br. o godz. 9.00. Planowane zakończenie turnieju ok.
godz. 13.00.
17. Organizatorzy ufundują drużynom biorącym udział puchary, dyplomy oraz przyznają statuetki,
i nagrody najlepszym strzelcom, zawodnikom, bramkarzom, najmłodszemu i najstarszemu
zawodnikowi. Trzem najlepszym drużynom zostaną wręczone medale.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zgłoszenie drużyny
KATEGORIA …………..
.......................................................................................................
(nazwa drużyny)
do Turnieju Drużyn Podwórkowych „Pięć lat po EURO SPOKO” o Puchar Burmistrza
Michałowa w dniu 4 sierpnia 2018 r.
Oświadczamy, że jest nam znany regulamin Turnieju i zobowiązujemy się go przestrzegać. Oświadczamy, że nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach piłkarskich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
(mojego dziecka/podopiecznego)* danych osobowych oraz zdjęć i filmów z moim wizerunkiem zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zobowiązujemy się do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt i nie będziemy z tego tytułu
rościć żadnych pretensji do organizatorów. Potwierdzamy wiarygodność powyższych danych.

Imię i nazwisko

Podpis zawodnika
(* w przypadku osoby niepełnoletniej
podpis rodzica lub opiekuna)

1. .......................................................................... (kapitan)

……………………………..

2. ..........................................................................................

……………………………...

3. ..........................................................................................

……………………………..

4. ...........................................................................................

……………………………..

5. ……………………………………………………………

…………………………….

6. …………………………………………………………..

………………………………

7. ……………………………………………………………

……………………………..

8. …………………………………………………………..

………………………………

………………………………….
(tel. i mail kapitana drużyny)
*w przypadku osoby niepełnoletniej

