Regulamin turnieju
„TARNOVIA LION CUP” 2019
ROCZNIKI 2012 -2013, 2010, 2011, 2009 - 2008

Artykuł 1
organizator turnieju
Organizatorem turnieju jest GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne z siedzibą przy ulicy 23 Października 34 w
Tarnowie Podgórnym. Organizator zobowiązuje się do:
●
●
●
●
●

prowadzenia ewidencji zawodników oraz statystyki turnieju,
opracowania terminarza turniejowego
weryfikacji wyników meczów,
zapewnienia obsady sędziowskiej na poszczególne mecze,
posiadania apteczki pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwania karetki pogotowia.

Artykuł 2
miejsce i termin rozgrywania spotkań
Turniej odbędzie się w hali widowisko-sportowej OSIR przy ulicy Nowa 15 w Tarnowie podgórnym w
dniach:
Rocznik 2011; 30.11.2019 roku w godzinach 08:00 – 16:00.
Rocznik 2009-2008; 07.12.2019 roku w godzinach 08:00 – 16:00
Rocznik 2010; 08.12.2019 roku w godzinach 08:00 – 16:00
Rocznik 2012-2013; 15.12.2019 roku w godzinach 08:00 – 16:00

Artykuł 3
zgłoszenie drużyny i zawodników do turnieju
Zgłoszenie zespołu do turnieju powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed turniejem.
Liczy się kolejność zgłoszeń – do turnieju przyjąć możemy maksymalnie 12 drużyn. Warunkiem
uczestnictwa w turnieju jest opłacenie wpisowego w wysokości 300,00 złotych na konto (drużyny spoza
Wielkopolski 250,00 złotych) oraz przesłanie druku zgłoszeniowego.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy (maksymalnie 11 w drużynie) muszą być urodzeni w odpowiednim roku
przypisanym do danego dnia turniejowego.
W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną.
Numer konta -

81 1050 1520 1000 0024 1856 6523
Przy wpłacie proszę o wpisanie – termin turnieju, rocznik, nazwa klubu.
Wszyscy uczestnicy turnieju muszą mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający datę
urodzenia. Udział w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez
organizatora.
Zgoda dotyczy zdjęć, filmów(turniejowych) z udziałem uczestników tylko i wyłącznie do celów
promocyjnych tj.
wszystkie media, strony internetowe.

Artykuł

4

system rozgrywek
O miejscu w tabeli decyduje kolejno: ilość zdobytych punktów , w przypadku równej ilości punktów
bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość strzelonych bramek, „mała tabelka”.
Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt.,porażka – 0 pkt.,walkower – 0 pkt., i stosunek bramek
0 : 3. Jeżeli drużyna nie stawi się do gry ( wyjątek problemy komunikacyjne i powiadomienie
organizatora) o wyznaczonej godzinie to sędzia odgwizduje walkower – spóźnienie może wynieść
maksymalnie 2 minuty.

Artykuł 5
nagrody, atrakcje, sprawy organizacyjne
Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

●
●
●
●

puchary oraz medale dla wszystkich ekip,
nagrody indywidualne dla najlepszych: zawodnika, bramkarza oraz strzelca
upominki dla zawodników wybranych do „zespołu Gwiazd” turnieju,
wszyscy uczestnicy turnieju / 12 osób z ekipie/ otrzymują obiad. Obiady wydawane są w
godzinach 11.30 –13.30 – opiekun drużyny decyduje, w którym momencie drużyna uda się
na obiad.

Artykuł 6
przepisy gry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
●
●

Czas gry – 1 x 10 minut, bramki 3 x 2 metry
Liczba zawodników 5 plus bramkarz – nieograniczona liczba zmian. Strefa zmian przy linii autowej od strony
trybun, zawodnik najpierw opuszcza boisko, dopiero potem może wejść jego zmiennik.
Zawodnicy muszą posiadać obuwie z podeszwą do gry na hali.
Bramkarz wprowadza piłkę do gry po aucie bramkowym wyłącznie ręką, musi być kontakt z zawodnikiem /
obu drużyn/ na własnej połowie.
Tylko na wniosek sędziego może być zatrzymany czas gry.
W końcówce meczu: bramka może zostać uznana, jeżeli piłka przekroczy linie bramkową wraz z końcem
syreny oznajmiającej koniec spotkania.
Auty
podanie piłki nogą (ZAKAZ PODAŃ tzw. DŁUGICH), podanie piłki do wysokości kolan.
bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie uznana.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przy rzutach rożnych, wolnych i autach zawodnik drużyny przeciwnej musi stać w odległości minimum 4
metrów od piłki.
Nie można zdobyć bramki bezpośrednio w rozpoczęcia gry.
Obowiązuje zakaz gry wślizgiem
Obowiązują kary czasowe : 1 i 2 minuty oraz czerwone kartki
Przy karze czasowej można wprowadzić zawodnika w zamian. Przy drugiej karze czasowej ukarany
zawodnik nie może już grać w tym meczu.
Na parkiecie mogą przebywać wyłącznie grający w danym meczu zawodnicy oraz trener i kierownik
drużyny.

Artykuł 7
uwagi końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.
Za zniszczenie powstałe na obiekcie odpowiada ich sprawca
Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na obiekcie (cenne przedmioty prosimy zabierać ze sobą na halę
np. w jednym plecaku).
Bardzo prosimy o postawę FAIR PLAY podczas turnieju.
Udział w „Tarnovia Lion Cup” stanowi akceptacje powyższego regulaminu.
Życzymy udanej zabawy i wielu sportowych emocji.

PROŚBA DO RODZICÓW

Organizatorzy turnieju zwracają się z prośbą do trenerów prowadzących zespoły o przekazanie rodzicom
informacji o zasadach kibicowania na turniejach dziecięcych:
●
●
●
●
●
●

Kibicujemy NIE dopingujemy, a każdą bramkę nagradzamy brawami,
NIE krzyczymy do zawodników, sędziów, trenerów podczas meczów
NIE używamy bębnów, trąbek, ani innych instrumentów lub urządzeń, które powoduję
przenikliwy hałas – im spokojniej na trybunach, tym mniejszy stres towarzyszy zawodnikom.
Nagradzajmy brawami każde udane zagranie lub sam zamiar.
Przepisy gry, są zmodyfikowane do poziomu zaawansowania sportowego zawodników dlatego NIE
kwestionujemy decyzji sędziów.
Poruszamy się tylko w strefie przeznaczonej dla rodziców i kibiców.

