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REGULAMIN TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO FRESHMAN A  

 
 

Organizator:                   Uczniowski Klub Sportowy „Milenium” Gliwice, 

Termin:  3 grudnia 2016 godz. 9.00, 

Miejsce:  Hala sportowa w Gliwicach ul. Kozielska 39, 

Cel imprezy:  Popularyzacja piłki nożnej, Integracja środowiska poprzez sport, zapewnienie 

czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, promocja systemu 

małych imprez sportowych, 

 
 

Regulamin turnieju   
 

I. Uczestnictwo  
 
W turnieju biorą udział drużyny młodzieżowe złożone z zawodników urodzonych w roku 2010 i młodsi. 
 
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu w 
trakcie trwania turnieju, również w przypadku wystawienia 2 zespołów z 1 klubu 
 
Kierownik drużyny bądź trener jest zobowiązany stawić się kwadrans przed godziną rozpoczęcia turnieju  
w biurze organizatora zawodów w celu oddania wszelkiej dokumentacji (lista zgłoszeniowa, oświadczenia  
o posiadaniu zgody rodziców) 
 
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play” 
 
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe (buty sportowe – halówki, koszulki, spodenki) 
 
 
 
II Zasady gry: 
 
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej: 
 

o w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz 
o czas gry: 10 minut bez zmiany połów  
o rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża, zza lub z linii bocznych) 
o zmiany zawodników - lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu,        
o zawodnik opuszcza boisko, wtedy może pojawić się zawodnik rezerwowy) 
o bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry dowolnie ręką lub     

nogą 
o turniej zostanie rozegrany piłką  o rozmiarze nr 3  
o podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej              

muszą znajdować się co najmniej w odległości 5 m od piłki 
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o rzut karny wykonywany jest z punktu karnego 
o nie wolno wykonywać wślizgów 
o pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN 

  
    III Kary: 
 
    Zawodnicy za przewinienia niesportowe lub według przepisom karane napomnieniem podlegają karom: 

o minutowym 2 lub 3 minut w zależności od powagi przewinienia  
o czerwona kartka w przypadku gwałtownego agresywnego zachowania. 

 
   IV Punktacja : 

o za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów, 
o za przegraną  na skutek niestawiennictwa  0 pkt.  i wynik 0:3, 
o w fazie grupowej kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie ilości zdobytych punktów. 

W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują 
wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, 
przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze 
pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

o zajętych miejscach decydują kolejno : 
 - większa ilość zdobytych punktów  
 - stosunek bramek, strzelone do straconych 
 - większa liczba zdobytych bramek 

o w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne, 
 

 
     V. Zasady finansowania  
 

o koszty organizacyjne turnieju pokrywają zespoły w wysokości 150 zł  wpisowego, wpłacane na 

konto NR. Konta: 74 1050 1298 1000 0023 2202 9329 - ING O. w Gliwicach,  na co najmniej 

10 dni prze planowaną datą  imprezy. 

o koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie. 
o organizator zapewnia wyżywienie w postaci kanapek i wody. 
 

   VI. Nagrody  
 

o wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale  
o dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju 
o prezenty od Świętego Mikołaja dla każdego ze zgłoszonych zawodników 

 
     VII. Zgłoszenia do turnieju  
 

Zgłoszenie należy złożyć na adres uks_milenium@wp.pl do 23.11.2016 wraz potwierdzeniem wpłaty. 
W przypadku większej ilości drużyn niż określona w regulaminie decyduje kolejność zgłoszeń. W 
przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu 
rozgrywek. 

      
VII. System rozgrywek 
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o W turnieju weźmie udział max. 8 zespołów podzielonych na dwie grupy po 4 zespoły 
o W grupach rozgrywki odbywają się na zasadach każdy z każdym. 
o Pierwsze dwa zespoły z każdej grupy tworzą grupę A, zespoły z miejsc 3 i 4 tworzą  

grupę B 
o W grupach A i B rozgrywki odbywają się na zasadach każdy z każdym 

 
VIII Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora 
turnieju są ostateczne. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i 
innych miejscach na terenie obiektu. 

 
Organizator zapewnia obsługę medyczną, sędziego zawodów oraz zaplecze sanitarne (szatnie i natryski). 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmian, uczestnicy 
turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt  tel. 503-440-579 (Dawid Matuszek) lub na adres mailowy 
uks_milenium@wp.pl . 
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