Regulamin
Turnieju Futsal Młoda Ekstraklasa

Rozdział I
Zasady udziału w turnieju

1.

w turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat.

2.

udział w turnieju jest bezpłatny

3.
udział osoby małoletniej w turnieju wymaga pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego i akceptacji przez niego niniejszego regulaminu
4.
w czasie rozgrywek małoletni uczestnik pozostaje pod opieką trenera, wskazanego
imiennie w oświadczeniu o zgodzie rodzica na udział w turnieju
5.
każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
6.
organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem
w turnieju, z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Organizatorem Turniejów FUTSAL MŁODA EKSTRAKLASA są:

•

Fundacja ARPIT

•

Stowarzyszenie „Więcej niż Sport”

2.
Każda drużyna zobowiązana jest do dostarczenia listy zawodników w dniu
turniejowym do organizatorów.
3.

Głównym celem projektu jest promocja Futsalu jako dyscypliny sportu.

4.

Udział w turnieju jest bezpłatny

5.

Kontakt do organizatorów:

•

Tomasz Ścibiorek; akademiarpit@gmail.com

•

Michał Wyszkowski; wns.m.wyszkowski@gmail.com

Rozdział II
Zasady rozgrywek

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

Turnieje odbędą się w niżej wymienionych miastach:

1.









Sieradz (25 - 26. 11. 2017 r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Kutno (9 - 10. 12. 2017r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Łódź (13 - 14. 01. 2018 r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Wieruszów (20 - 21.01.2018 r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Pabianice (10 - 11. 03. 2018 r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Łowicz (17 - 18. 02. 2018 r.) TURNIEJ ELIMINACYJNY
Zduńska Wola TURNIEJ FINAŁOWY

*W turnieju finałowym w Zduńskiej Woli wezmą udział po dwie najlepsze drużyny z
każdego turnieju z danych roczników oraz po jednej z drużyn amatorskich. Drużyny klubowe
rozegrają trzy miniturnieje (po cztery drużyny w kategorii wiekowej), a drużyny amatorskie
rozegrają jeden turniej (po najlepszej drużynie z każdego turnieju; łącznie 6 zespołów).
Turnieje będą rozgrywane w formule „każdy z każdym”

2.
System rozgrywek wraz z podanymi godzinami rozpoczęcia meczów zostanie wysłany
do drużyn występujących w turniejach drogą mailową.

3.

Do każdego turnieju przystąpi 8 zespołów.

ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK

Do turnieju w Projekcie FUTSAL MŁODA EKSTRAKLASA zostaną dopuszczone zespoły,
które w terminie ustalonym przez organizatora wyślą zgłoszenie drogą mailową na adres:

Drużyny klubowe : rekrutacja@futsalme.pl
Drużyny amatorskie: info@futsalme.pl

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO GRY

1. Na listę startową można wpisać maksymalnie 10 zawodników.

2. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy odpowiadający danej kategorii
wiekowej i młodsi

3. Lista startowa zawodników nie może być zmieniana w czasie trwania turnieju.

4. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, o których pisemnie
poświadczy TRENER/KIEROWNIK DRUŻYNY (zgodnie z regulaminem
młodzieżowych rozgrywek PZPN)

PRZEPISY I ZASADY GRY

1. W grupach drużyny rozgrywają spotkania systemem ”każdy z każdym” .
2. W fazie grupowej zespoły walczą o rozstawienie do fazy pucharowej. W dalszej
części turnieju mecze rozgrywane będą systemem pucharowym.
Pierwsze dwa zespoły z grup A i B rywalizują w fazie pucharowej o miejsca 1-4.
Zespoły z miejsc 3 i 4 natomiast rozgrywają mecze o miejsca 5 - 8.
3. Punktacja meczowa:
•

zwycięstwo – 3pkt.

•

remis – 1pkt

•

porażka – 0 pkt.
4. W systemie pucharowym, w przypadku remisu o wygranej decyduje seria 3 rzutów
karnych. Jeżeli 3 kolejki nie wystarczą to karne są wykonywane do momentu, aż jedna
z drużyn nie strzeli karnego. Zawodnicy mogą tylko raz wykonywać rzut karny, a w
przypadku wyczerpania zawodników, kolejka zaczyna się od nowa.
5. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

a) Większa ilość zdobytych punktów,
b) Bezpośredni pojedynek,
c) Lepsza różnica bramek i na koniec większa ilość strzelonych goli w spotkaniach pomiędzy
zainteresowanymi drużynami. Gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż dwa
zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę”, według zasad podanych dla dwóch
drużyn uwzględniając wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami:



Korzystniejsza różnica bramek z rozgrywek grupowych,
Większa ilość zdobytych bramek w fazie grupowej,

6. W turnieju biorą udział drużyny 5 – osobowe (4 graczy w polu + bramkarz).

MECZE

1. Podczas meczu przy ławce rezerwowych mogą przebywać tylko drużyny obecnie
grające, ich trenerzy/kierownicy oraz obsługa turnieju.
2. Mecz trwa 15 minut (z ostatnią minutą zatrzymywanego czasu gry) i jest rozgrywany
bez zmiany stron i bez przerw. Mierzenie czasu gry przez sędziego rozpoczyna się z
chwilą prawidłowego wprowadzenia piłki do gry przy rozpoczęciu meczu.
3. Do prowadzeniu zawodów uprawniony jest sędzia wyznaczony przez organizatorów.
4. Podczas meczu sędzia może według własnej interpretacji nakładać następujące kary 1
i 2 – minutowe.
5. Bramkarz nie może łapać piłki celowo do niego zagranej nogą przez zawodnika ze
swojej drużyny.
6. Bramkarz nie może łapać piłki wprowadzonej z autu przez zawodnika z jego drużyny.
7. Piłka rzucona przez bramkarza na ziemię musi być wprowadzona do gry, nie może on
ponownie złapać jej w ręce.
8. Bramkarz w polu bramkowym podczas interwencji jest nietykalny (pole ograniczone
ciągłą linią)
9. Liczba zmian zawodników jest nieograniczona.
10. Mur zawodników blokujących strzał na bramkę podczas wykonywania zagrania musi
być odsunięty na 4m od położenia piłki lub na odległość odmierzoną czterema
krokami przez sędziego prowadzącego zawody
11. Zabronione jest atakowanie rywala wślizgiem.
12. Zawodnik blokujący wybicie rzutu rożnego musi stać w odległości 4 metrów od piłki.
13. Wprowadzenie piłki do gry z autu, rzutu rożnego lub innego stałego fragmentu gry
musi nastąpić nie później niż po 4 sekundach. W przeciwnym wypadku stały fragment
gry jest przydzielany drużynie przeciwnej.
14. Przy wykonywaniu rzutów wolnych jest możliwość bezpośredniego zdobycia bramki.
Wyjątkiem jest rzut z autu.
15. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu ( po otrzymaniu kary minutowej) straci bramkę,
zawodnik zawieszony może powrócić do gry.
16. W czasie trwania zawodów, przed ich rozpoczęciem, jak również po ich zakończeniu,
zawodnicy oraz inne osoby towarzyszące drużynie, zobowiązani są do przestrzegania
zasad sportowego zachowania oraz do odnoszenia się z należytym szacunkiem do
wszystkich uczestników turnieju.
17. Niesportowe zachowanie, a szczególności zachowania agresywne w trakcie meczu
skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
18. Zawodnicy rezerwowi są tak samo traktowani jak zawodnicy biorący udział w grze.

NAGRODY:
1. Dla zespołów, które w końcowej klasyfikacji zajmą:
•

I miejsce: puchar, medale

•

II miejsce: puchar, medale

•

III miejsce: puchar, medale
2. Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca” oraz dokonuje wyboru
„Najlepszego bramkarza” oraz „MVP turnieju”. Na koniec turnieju zostaną im
wręczone nagrody.

SPRAWY OGÓLNE:
1.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z
udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie rozgrywania
turnieju.
Zawodnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatora i ta kwestia leży tylko i wyłącznie w ich
interesie.
3.
Kwestie sporne oraz nie określone w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w
oparciu o regulamin PZPN.
4.
Drużyny są zobowiązane do utrzymania porządku na boisku. Po meczu powinni
uprzątnąć wszystkie śmieci pozostawione po sobie.
5.

Regulamin ten jest jedyną podstawą rozgrywek turniejowych FUTSAL MŁODA

EKSTRAKLASA
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który ma
prawo dokonywać jego zmian. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem,
obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN.

