Festiwal Footbolu Częstochowa
kategoria Orlik – U11
2007 i młodsi

Organizatorzy:
Miasto Częstochowa,
Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,
Miejsce: Miejski Stadion Piłkarski Raków, ul. Limanowskiego 83.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Termin: 23.06.2018r. (sobota)
Harmonogram meczowy:
od 9.00 – przyjazd drużyn,
9.45 – odprawa trenerów przy biurze zawodów,
10.00 – 13.30 – faza grupowa,
13.30 – 15.00 – faza finałowa,
15.00 – ceremonia zakończenia.
Limit
drużyn
–
10.
Decyduje
kolejność
zgłoszeń.
Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie (zostanie ustalona po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń).
Dokładny harmonogram meczowy: Podany zostanie po zakończeniu zapisów.
Zapisy: do 15 czerwca do godziny 15.00 (lub do wyczerpania limitu miejsc) pod numerem
telefonu:
510 408 454
–
Dawid
Wytrzymały
lub
na
adres
mailowy:
festiwalfootboluczestochowa@gmail.com
WAŻNE
Limit zgłoszonych zawodników w tej kategorii wynosi 14 osób ! + trener/opiekun
drużyny. Organizator będzie przygotowany na nagrodzenie takiej ilości uczestników.

*„Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Dziękujemy za
Twój głos! www.konsultacje.czestochowa.pl”

SYSTEM ROZGRYWEK





System gry; dwie grupy po 5 zespołów. Dwa zespoły z najlepszym
bilansem punktowym z grupy A i B zagrają w spotkaniach półfinałowych,
następnie mecz o 3 miejsce oraz finał.
Pozostałe zespoły zagrają
dodatkowe mecze o miejsca 9, 7, 5.
Mecze będą odbywać się na dwóch boiskach.
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1, za porażkę nie są
przyznawane punkty.
REGULAMIN I PRZEPISY GRY





















Bramki 2m x 5m,
Piłka rozmiar 4,
Czas gry wynosi 1 x 15 minut (bez zmiany stron),
Rzut karny z odległości 9m,
Na boisku jednocześnie może znajdować się maksymalnie 7 zawodników
w tym bramkarz, na ławce rezerwowych trener lub opiekun drużyny
i zawodnicy rezerwowi,
Każdy zawodnik powinien posiadać ochraniacze i aktualną kartę zdrowia,
Rzut wolny - bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika. Odległość
muru 5m,
Rzut od bramki - zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza - do połowy
boiska,
Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po akcji - do połowy boiska,
Wznowienie gry po wyjściu piłki na aut, wykonuje się zza linii bocznej
boiska nogą, bez możliwości bezpośredniego zdobycia bramki po
wznowieniu,
Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny
przeciwnej muszą znajdować się w odległości min. 5m od piłki,
Przepis o „spalonym” nie obowiązuje w czasie trwania turnieju,
Obowiązują zmiany „hokejowe”, które przeprowadzane będą w strefie
własnej ławki rezerwowych. Zmiana może zostać przeprowadzona jeżeli
zawodnik schodzący będzie znajdować się poza obszarem gry. W innym
przypadku sędzia traktuje nieprawidłową zmianę jako przewinienie
i zarządza rzut wolny,
Sędzia może ukarać zawodnika za niesportowe zachowanie lub
przewinienie karą 2 minut, lub w przypadku wybitnie niesportowego
zachowania karą 5 minut,
Reszta przepisów zgodnie z przepisami gry PZPN,

 Każdy zespół musi posiadać trenera/opiekuna, który jest odpowiedzialny
za drużynę przez cały czas trwania zawodów,
 Organizator pozostawia sobie możliwość do dyskwalifikacji drużyny
w przypadku ekstremalnie niesportowego zachowania trenera, opiekuna
drużyny lub osób towarzyszących zespołowi – przypominamy o tym, że
zasada jaka będzie przyświecać w czasie trwania imprezy to „Rywalizacja
Zgodna z Duchem Fair Play”.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju,
2. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub
pozostawione w obiekcie w czasie trwania zawodów,
4. Weryfikacji zawodników dokonują kapitanowie drużyn wraz z sędzią
zawodów na wyraźne życzenie jednej ze stron przed rozpoczęciem gry w
przerwie lub po meczu, wyłącznie na płycie boiska, w oparciu o listę
startową i dokument, potwierdzający tożsamość zawodnika,
5. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną
w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora,
bądź sędziego na boisku,
6. Piłki do gry oraz na rozgrzewkę zapewnia organizator,
7. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883) przez
ORGANIZATORÓW w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj.
przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.,
8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz
relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby
przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.l994
r.Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).
Zgłoszenie oraz przystąpienie do imprezy jest równoznaczne
z akceptacją powyższego regulaminu.
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