TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. MARSZAŁKA MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO
CEL: Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny XIX Światowych Igrzysk
Polonijnych oraz popularyzacja piłki nożnej w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE: Boisko Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni ul. Olimpijska 5/9 oraz
Stadion Narodowy Rugby ul. Górskiego 1 w Gdyni
TERMIN: 28 lipca - 02 sierpnia 2019 r.
KATEGORIE WIEKOWE: W turnieju uczestniczyć mogą osoby, które w dniu
rozpoczęcia zawodów ukończyły 17 rok życia. Ewentualny podział na kategorie
wiekowe w oparciu
o regulamin Światowych Igrzysk Polonijnych SWP, po zamknięciu listy zgłoszeń.
Turniej zostanie rozegrany, gdy zgłoszą się, co najmniej 4 zespoły.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. W zależności od liczby zgłoszeń rozgrywki eliminacyjne odbędą się systemem
„każdy z każdym” w grupach, według ustalonego terminarza.
2. Kolejność drużyny w tabeli poszczególnych grup ustala się według większej liczby
zdobytych punktów. Za wygraną zespół zdobywa 3 punkty, za remis 1 punkt, za
porażkę 0 punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli
decyduje - przy dwóch i więcej zespołach: wynik meczu między tymi zespołami,
korzystniejsza różnica bramek, więcej strzelonych bramek. W przypadku dalszej
równości zdecyduje wynik serii pięciu rzutów karnych.
3. Mecze w pierwszej fazie turnieju rozegrane zostaną systemem grupowym (ilość
grup i drużyn awansujących z grupy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
Druga faza rozgrywek rozegrana zostanie systemem pucharowym aż do finału.
4. W drugiej fazie (pucharowej) w przypadku remisu sędzia zarządza dogrywkę 2 x 10
min,
w przypadku dalszego remisu, zawodnicy wykonują po pięć rzutów karnych, w
przypadku dalszego remisu zawodnicy wykonują rzuty karne do skutku,
naprzemiennie.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Czas trwania gry wynosi w zależności od ilości zgłoszonych drużyn: minimum 2
x 30 minut, maksimum 2 x 45 minut.
2. W czasie trwania spotkania każda drużyna może dokonać 6 zmian (w tym
bramkarza) w swoim zespole.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy (tzn. piłki, znaczniki sportowe),
zabezpieczenie medyczne oraz skład sędziowski.
2. Zawodników obowiązuje jednakowy strój sportowy. Zawodnicy mogą rozgrywać
mecze tylko w miękkim obuwiu (tzw. „lanki”).
3. Mecze rozgrywane są piłkami rozmiar: nr 5.
4. W Turnieju obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz
powyższy regulamin.
5. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi
Zawodów / Sędziemu Głównemu.
6. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
7. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
8. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów
medialnych
przez Organizatora.
10. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego
kontaktu jest koordynator piłki nożnej – p. Arkadiusz Suska, e-mail:
suselu7@wp.pl
11. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad
określanych przez organizatora.
/-/ ORGANIZATOR

