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Regulamin I Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej

§1
Organizator
Organizatorem Turnieju jest Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego.
§2
Cel i termin Turnieju
Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz gry
w myśl zasady „fair play”, wychowywanie poprzez sport, propagowanie zdrowego trybu życia,
aktywizacja lokalnych środowisk sportowych oraz współpraca lokalnych drużyn piłkarskich.
Turniej rozpocznie się o godz. 10:00 w dniu 13 maja (niedziela) na boisku tartanowym na obiektach
Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie. W przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych rozgrywki Turniejowe odbędą się tego samego dnia na hali Centrum
Kultury Fizycznej UMCS Lublin w Lublinie.

§3
Warunki uczestnictwa i wymogi
1) W rozgrywkach mogą wziąć udział klubowe drużyny piłkarskie z województwa lubelskiego,
których zawodnicy urodzili się w latach 2006-2008 (tj. dzieci w wieku 10-12 lat)
2) Udział w Turnieju może wziąć 8 drużyn.
3) Każdy klub może zgłosić tylko jedną drużynę.
4) Warunkiem zakwalifikowania drużyny do udziału w Turnieju jest przesłanie skanu poprawie
wypełnionych, opatrzonych odręcznym podpisem dokumentów tj. formularza zgłoszeniowego
drużyny, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego i zgody na rozpowszechnianie wizerunku
dziecka na adres biuro@krzysztofhetman.pl do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.
5) O zakwalifikowaniu drużyny do Turnieju decyduje kolejność wpływu prawidłowo
wypełnionych, kompletnych zgłoszeń. W przypadku przesłania niekompletnej dokumentacji,
do Turnieju zostaje zakwalifikowana następna wg. kolejności drużyna spełniająca wszystkie
warunki uczestnictwa.
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6) Każda drużyna po przesłaniu zgłoszenia otrzyma maila zwrotnego z informacją o poprawności
zgłoszenia oraz o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu drużyny do Turnieju.
7) Każda drużyna musi zgłosić do rozgrywek minimum 7 zawodników. Liczba zawodników
w drużynie nie może przekroczyć 10 osób.
8) Każda z drużyn musi mieć Opiekuna (kierownika/ trenera), który będzie informowany przez
Organizatora o dalszym przebiegu rozgrywek oraz kwestiach organizacyjnych związanych
z Turniejem.
9) Opiekunem może być tylko osoba dorosła, która ukończyła 18 lat.
10) Opiekun zobowiązuje się do opieki nad zawodnikami swojej drużyny podczas trwania Turnieju
i ponosi odpowiedzialność za ich właściwe zachowanie podczas wydarzenia.
11) Uprawniony do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do formularza zgłoszeniowego drużyny.
12) Weryfikacja listy zawodników ze stanem faktycznym odbywa się przed pierwszym meczem
Turnieju na podstawie legitymacji szkolnych / dokumentów tożsamości ze zdjęciem.
13) Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
14) W przypadku zgłoszenia do Turnieju nieuprawnionego zawodnika Organizator wykreśli takiego
zawodnika z listy zawodników danej drużyny bez możliwości zastąpienia go innym
zawodnikiem.
15) W przypadkach losowych istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie pod warunkiem
uzyskania zgody Organizatora i przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 3 ptk.
4, przed terminem Turnieju.
16) Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad i reguł
zawartych w regulaminie.

§4
Formuła Turnieju
Turniej rozgrywany będzie według poniższego schematu :
1) Drużyny podzielone zostaną w formie losowania na dwie grupy w każdej po 4 drużyny.
2) Każda z drużyn w grupie rozegra 3 mecze grupowe (każda drużyna z każdą).
3) Drużyny które zajmą 2 miejsce w grupie, rozegrają ze sobą mecz półfinałowy o 3 miejsce
w Turnieju.
4) Zwycięzcy grup rozegrają ze sobą mecz finałowy o 1 miejsce w Turnieju.
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§5
Punktacja podczas Turnieju
1)
2)
3)
4)

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty.
Za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) drużynie przyznawany jest 1 punkt.
Za przegrany mecz drużyna otrzymuje 0 punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decyduje w kolejności:
a. wynik bezpośredniego spotkania.
b. korzystniejsza różnica bramek.
c. większa liczba strzelonych bramek.
d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanym zespołami.

§6
Przepisy gry w Turnieju
Mecze rozgrywane będą na boisku zewnętrznym (tartan) na terenie Centrum Kultury Fizycznej UMCS
w Lublinie lub w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych na hali w Centrum Kultury
Fizycznej UMCS w Lublinie.
1)
2)
3)
4)

Wymiary boiska tartanowego (zewnętrznego) to: 39 m długości, 20 m szerokości.
Wymiary boiska halowego to: 30 m długości, 16 m szerokości.
Rozmiar bramek zarówno na boisku tartanowym i halowym to: 3 m szerokości, 2 m wysokości.
W meczu biorą udział dwie drużyny, a na boisku w składzie każdej z nich jednocześnie gra nie
więcej niż:
a. Boisko tartanowe : 5 zawodników (bramkarz + 4 zawodników z pola).
b. Hala : 4 zawodników ( bramkarz + 3 zawodników z pola) .
c. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej połowie boiska
przy linii środkowej boiska.
d. Podczas Turnieju Organizator zapewnia 4 szatnie – po 2 drużyny w 1 szatni.
e. Podczas rozgrywania meczy obowiązuje sportowe obuwie na zmianę z płaską podeszwą.
f. Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 6 minut .
g. Przerwa między częścią meczu wynosi nie więcej niż 1 minuta.
h. W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym w fazie pucharowej drużyny
wykonują serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna
z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych
rzutów karnych. Odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi po
danej rundzie rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik.
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Wyjątek stanowi sytuacja kiedy każdy z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik
nadal pozostaje nierozstrzygnięty.
i. W Turnieju nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej.
j. Podczas Turnieju mogą być zastosowane następujące kary dyscyplinarne.
a. 2 żółte kartki w meczu dla danego zawodnika oznaczają czasowe wykluczenie
zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w osłabieniu) w miejsce ukaranego
zawodnika nie wchodzi zawodnik z ławki rezerwowej.
b. bezpośrednia czerwona kartka oznacza wykluczenie zawodnika z gry do końca
danego spotkania (zespół gra w osłabieniu do końca danego spotkania).
c. uzyskana w kolejnym spotkaniu czerwona kartka przez tego samego zawodnika
automatycznie dyskwalifikuje go z gry w następnym meczu. Sędzia meczu ma
prawo do nałożenia dalszych kar na ukaranego zawodnika, łącznie
z dyskwalifikacją do końca Turnieju.
k. Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się
w odległości co najmniej 5 m od piłki.
l. Rzut karny wykonuje się z odległości 5 metrów.
m. Auty są wykonywane w sposób kopany z linii bocznej.
n. Rzut od bramki:
d. rzut od bramki musi być wykonany ręką przez bramkarza .
e. przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu
wprowadzenia piłki do gry.

§7
Obsada sędziowska
Obsadę sędziowską podczas Turnieju zapewnia Stowarzyszenie Organizacja Aktywnych Kibiców
Piłkarskich. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.

§ 8 Nagrody
1) Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci toreb sportowych.
2) Zwycięska drużyna Turnieju oprócz w/w nagrody rzeczowej otrzyma puchar Krzysztofa
Hetmana, a także medale pamiątkowe dla każdego członka drużyny.
3) Drużyny, które zajmą drugie oraz trzecie miejsce w turnieju oprócz w/w nagrody rzeczowej
otrzymają medale pamiątkowe dla każdego członka drużyny.
4) Podczas turnieju planowane są konkursy oraz zabawy z nagrodami.
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§ 9 Pozostałe Postanowienia
1) Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
2) Wszelkie protesty będą rozpatrywane przez Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną.
3) We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami
niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Organizator.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione mienie i przedmioty osobiste
uczestników podczas Turnieju.
6) Wszelkie informacje nt. Turnieju udzielane są drogą mailową pod adresem
biuro@krzysztofhetman.pl oraz numerem telefonu 81 536 28 91 .
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