Organizatorzy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna
Marcin Marszałek marcin.marszalek@great.net.pl 510 029 474
GPCKiE:
Renata Niedzielska gpckie@gpckie.pl 509 879 984
Gimnazjum Wiączyń Dolny:
Arkadiusz Bartke arekbartke@onet.eu 661 751 101
Koordynatorzy Turnieju:
Robert Rusek 603 554 404
Mariusz Lesiak 508 069 568

Regulamin turnieju piłki nożnej Gol Academy o Puchar Wójta Gminy Nowosolna - Dni Sportu
Nowosolna 2017, 23 kwietnia 2017
Informacje organizacyjne:
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna (http://www.sgn.org.pl),
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii (http://www.gpckie.pl), Urząd Gminy Nowosolna
(http://gminanowsolna.pl), współorganizator sportowy: Gimnazjum Wiączyń
(http://gimnazjumwiaczyn.pl/)
Miejsce: Boisko Orlik przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, gm. Nowosolna
Wpisowe: 200 złotych (wliczony posiłek dla Zawodników i Trenera)
Regulamin turnieju:
● W Turnieju bierze udział 8 zespołów (zawodnicy z roczników 2007, dopuszczalny jest udział
zawodników młodszych). Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są posiadać aktualne
badania lekarskie i dokument tożsamości oraz ubezpieczenie NW dokonane przez macierzysty klub
lub szkołę.
● System rozgrywek - przepisy jakie obowiązują w PZPN
● Mecze grupowe trwają 2x8 minut ze zmianą stron i przerwą na zmianę stron ok. 30s
● Każdy zespół składa się max. z 10 zawodników.
● Liczba zawodników na boisku: 6 + bramkarz.
● Gra toczy się na boisku Orlik
● Aut boczny wykonywany jest nogą,
● Aut bramkowy wznawia bramkarz ręką lub nogą przy czym w tym drugim przypadku piłka nie może
przekroczyć połowy bez dotknięcia przez innego zawodnika
● Przy rozpoczęciu gry\wznowieniu gry ze środka gol zdobyty po pierwszym kopnięciu piłki jest
nieuznany.
● Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym
● W przypadku gdy przygotowywany jest do wykonania stały fragment gry (rzut wolny, rzut rożny,
karny) a czas meczu dobiegł końca, umożliwiamy wykonanie go + dodatkowe 5 s.
● Kary regulaminowe na zawodników - 2 min, 5 min, usunięcie do końca meczu, obowiązują do
zakończenia kary niezależnie od zdobytych bramek
● Nie obowiązuje przepis o spalonym

FAZA GRUPOWA: Mecze będą rozgrywane w dwóch grupach w systemie każdy z każdym
Grupa A
A1.
A2.
A3.
A4.
Grupa B
B1.
B2.
B3.
B4.

●

O miejscu w tabeli po zakończeniu fazy grupowej decyduje:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Bezpośrednie spotkanie
3. Różnica bramek
4. Liczba strzelonych bramek
5. Rzuty karne zainteresowanych drużyn

FAZA PUCHAROWA:
O 7 miejsce zagrają drużyny z miejsc A.IV - B.IV
O 5 miejsce zagrają drużyny z miejsc A.III - B.III
O 3 miejsce zagrają drużyny z miejsc A.II - B.II
O 1 miejsce zagrają drużyny z miejsc A.I - B.I
●

Jeśli w fazie pucharowej mecz zakończy się remisem, o zwycięstwie decyduje konkurs rzutów
karnych (3 serie rzutów karnych, jeśli po 3 seriach nie ma rozstrzygnięcia, rzuty karne wykonują
następni zawodnicy, aż piłkarz jednej z drużyn nie trafi, a ten z drugiej trafi)

HARMONOGRAM TURNIEJU:
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

Podsumowanie wyników fazy grupowej

GRUPA A
PKT

GRUPA B
BRAMKI

PKT

1

1

2

2

3

3

4

4

13:05 - o 7
miejsce
13:35 - o 5
miejsce
14:00 - o 3
miejsce
14:30 - o 1
miejsce
14:55

Zakończenie turnieju, ceremonie dekoracji.

NAJLEPSZY POMOCNIK TURNIEJU:

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU:

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU:

NAJLEPSZY OBROŃCA TURNIEJU:

BRAMKI

Turniej Petanque (bule)
W trakcie turnieju drużyny rywalizują w turnieju towarzyskim w Petanque

Petanque (drużyny 6 os.)
8:30

Rozpoczęcie turnieju

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:05 - 14:00

Finały

Posiłki:
Od 11:40 posiłek z grilla dla
Od 12:00 posiłek z grilla dla:
Od 12:20 posiłek z grilla dla:
Od 12:40 posiłek z grilla dla:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posiłki dla zawodników przygotowuje firma Zbyszko.

Postanowienia końcowe:
● Podczas drogi na turniej, trwania zawodów i powrotu do domów opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność za zawodników.
● Opiekunowie drużyn zobowiązani są do podania imiennej listy uczestników zawodów z rokiem
urodzenia i numerem na koszulce sportowej (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
● Opiekunowie drużyn dostarczą logo drużyny, zdjęcia piłkarzy i trenerów na potrzeby przygotowania
pamiątkowych kart identyfikacyjnych i wyróżnień indywidualnych dla piłkarzy. Dostarczenie loga i
zdjęć jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku piłkarzy i trenerów
drużyny w w\w celu.
Zdjęcia należy wysyłać na adres email: sport@gpckie.pl
● Organizator sam lub na wniosek opiekunów drużyn ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodników
biorących udział w turnieju.
● Zespół powinien posiadać stroje sportowe w miarę jednolitym kolorze.
● W przypadku meczu drużyn z koszulkami o podobnym kolorze, jeden z zespołów będzie grał w
“narzutkach”
● Na terenie Orlika w Wiączyniu Dolnym dozwolone obuwie to “turfy”, “halówki”. Uwzględniając
wiek graczy na czas turnieju dopuszcza się również stosowanie obuwia typu “lanki”. Niedozwolone
jest obuwie typu “wkręty”.
● Opiekunowie posiadają i udostępniają zgodę na przetwarzanie logo drużyny, wizerunku piłkarzy,
trenerów i drużyn w celach promocji piłki nożnej, Turnieju i Dnia Sportu.
● Turniej jest organizowany w ramach Dni Sportu Nowosolna 2017 w ramach którego mogą być
prowadzone inne rozgrywki. Dozwolony jest udział uczestników Turnieju w innych rozgrywkach.
● W związku z innymi działaniami Organizatora w ramach Dnia Sportu regulamin Turnieju może
podlegać korektom. O zmianie Regulaminu opiekunowie będą powiadamiani emailem oraz za
pośrednictwem strony Organizatora (http://www.Gpckie.pl) ,
● Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Organizator w gronie zainteresowanych opiekunów.
● Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 15 kwietnia 2016.
● Osobami kontaktowymi po stronie Organizatorów są:
Robert Rusek (robert.rusek@gpw.pl, tel. 603 554 404)
Mariusz Lesiak (tel. 508 069 568)
Marcin Marszałek (marcin.marszalek@great.net.pl, tel. 510 029 474)
●

Dla dobra zawodników w przypadku złej pogody (np. zalegający śnieg, intensywne opady
deszczu), nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków losowych Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania lub przerwania turnieju (po konsultacji z Opiekunami zakwalifikowanych drużyn)

Nagrody:
● puchary dla pierwszych trzech drużyn turnieju
● nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora turnieju
● pamiątkowe karty i\lub medale dla wszystkich uczestników
● indywidualne:
- dla najlepszego zawodnika turnieju (International Star)
- dla najlepszego pomocnika turnieju (Game Changer)
- dla najlepszego bramkarza turnieju (Expert)
- dla najlepszego obrońcy turnieju (Defensive Rock)
- dla najlepszego zawodnika każdej drużyny (Key Player)
Organizator zapewnia:
- sędziów
- podstawową opiekę medyczną
- posiłek dla zawodników
- napoje
- rozrywkę dla Zawodników, Rodziców i Opiekunów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

