REGULAMIN VII MIĘDZYNARODOWEGO
TURNIEJU ,,SOKOLIKA’’ O PUCHAR
SŁONECZNEJ TŁOCZNI U10
Podstawowe informacje:
 Miejsce: Obiekty MKS ,,Sokół’’ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 14a
 Termin: 17-18 czerwiec 2017r
 Uczestnicy: 32 zespoły z rocznika 2007 i młodszych
 Podział grup: 4 grupy po 8 zespołów
 Liczba zawodników: 12+2 (12 zawodników oraz 2 osoby dorosłe)
 Czas gry: 15 minut
 Dodatkowe atrakcje: zwiedzanie Starego Sącza, Park Linowy w Rytrze
1. Regulamin rozgrywek.
 Pierwszy dzień zawodów -sobota:
 Drużyny rozgrywają mecze w grupach każdy z każdym.
Każda drużyna rozegra
7 meczy po 15 minut (bez przerwy i bez zmiany boisk) Zespoły, które zajmą w swojej
grupie miejsca od 1 do 3, awansują do Ligi Mistrzów, a zespoły które zajmą w swoich
grupach miejsca 4-8 do Ligi Europy.
 Drugi dzień zawodów-niedziela:
 LIGA MISTRZÓW
 Pierwsze 3 zespoły z grup A i B tworzą grupę ,,złotą 1’’. Pierwsze 3 zespoły z grup C i D
tworzą grupę ,,złotą 2’’. Drużyny zabierają ze sobą punkty uzyskane w fazie grupowej,
ale tylko ze spotkań rozegranych pomiędzy sobą. Zespoły w grupie złotej 1 i złotej
2 grają po 3 mecze po 15 minut bez przerwy i bez zmiany boisk. Zespoły, które
awansowały z grupy A grają z zespołami, które awansowały z grupy B. Zespoły, które
awansowały z grupy C grają z zespołami, które awansowały z grupy D.
 Czwarty mecz o miejsce w turnieju. Zespół, który po rozegraniu 3 meczów w grupie
złotej 1 zajmie w tabeli miejsce 6 - gra z zespołem, który zajął miejsce 6 w grupie złotej
2, o miejsca 11-12. I tak samo: drużyny, które sklasyfikowano na miejscu 5 grają
o miejsca 9-10 itd. o miejsca: 7-8, 5-6, mały finał o 3-4 i finał o 1-2 (w razie remisu
decydują rzuty karne-seria po 3, a potem do skutku po 1-każdy rzut karny wykonuje
inny zawodnik). Mecze trwają 15 minut bez przerwy i bez zmiany połów.
 LIGA EUROPY.
 Zespoły , które po sobotnich rozgrywkach grupowych zajęły w grupach A, B, C, D
miejsca od 4 do 8 grają ze sobą o miejsca 13-32. Drużyny, które po rozgrywkach
grupowych zajęły w grupach A, B, C, D miejsca 8 grają ze sobą o miejsca 29-32 (będzie

to grupa ósma). Te, które uplasowały się na pozycjach 7 (grupa siódma) – grają
o pozycję 26-28 itd. aż o zajęcie miejsc 13-15 (grupa czwarta). W sumie każda drużyna
rozegra 3 mecze po 20 minut.
 Uwaga!
 Na każdym etapie rozgrywek o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje:
 1.

Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo=3pkty, remis=1pkt, porażka=0pkt)

 2.
Wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami (jeżeli są
dwie zainteresowane),( W przypadku gdy 3 zespoły maja taką samą ilość punktów,
sporządza się ,,małą tabelę’’. Bierze się pod uwagę wyniki uzyskane między
zainteresowanymi drużynami), a potem decyduje:
 3.

Różnica bramek

 4.

Większa ilość strzelonych bramek

 6.

Mniejsza ilość straconych bramek

 7.

Losowanie.

Zasady gry.
 3 boiska trawiaste o wymiarach 50 m na 30 m,
 Bramki 5 X 2.
 ilość zawodników w polu: 6 + 1,
 piłka nożna rozmiar 4,
 z autu wprowadzanie piłki rękoma, bez spalonych,
 pozostałe przepisy według PZPN i FIFA,
 bramkarz wznawia grę nogą lub ręką w obrębie własnej połowy boiska,
 obowiązuje obuwie typu ,,lanki’’.
 rzut karny z linii pola karnego,
 w przypadku wyjścia piłki na aut bramkowy, bramkarz wznawia piłkę z tzw. "5-tki" z
piłki stojącej.
 sędzia ma prawo ukarać zawodnika wykluczeniem z gry na 1 minutę w uzasadnionych
przypadkach.
2. Nagrody.
 Zwycięzca turnieju wraz z trenerem otrzymają pamiątkowy puchar, dyplom oraz
medale. Otrzymają również nagrodę w postaci darmowego weekendu w dowolnym
terminie w Hotelu ,,Perła Południa’’ w Rytrze wraz ze wszystkimi atrakcjami ( basen,

grota solna). Nagrodę funduje Hotel ,,Perła Południa’’ Rytro. Ponadto otrzymuje
darmowy pobyt w Parku Linowym Ablandia oraz nagrody rzeczowe.
 Za drugie i trzecie miejsce w turnieju przewidziano puchar, medale oraz dyplomy.
Zawodnicy otrzymają również nagrody rzeczowe.
 Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe medale.
 Nagrody indywidualne (statuetka, dyplom) dla najlepszego zawodnika (MVP). Bilet na
obóz piłkarski ufundowany przez Polish Soccer Skills.


Nagrody rzeczowe, dyplomy, statuetki dla najlepszej siódemki turnieju.

3. Inne atrakcje dla zawodników:


Słodki poczęstunek w tym, drożdżówki oraz owoce dla każdej drużyny.

 Dla każdego uczestnika przewidziano wodę mineralną oraz soczki.
4. Trenerzy drużyn przyjezdnych.
 Dla trenerów oraz kierowników drużyn przewidziano w trakcie trwania turnieju
poczęstunek w postaci zimnej płyty oraz napojów.
5. Program turnieju.
 16 czerwca (piątek) przyjazd i zakwaterowanie uczestników do godziny 18.00!
 Godz.19.30. Uroczyste otwarcie turnieju na płycie starosądeckiego Rynku. Przemarsz
drużyn w korowodzie. Zbiórka o godzinie 19.00 obok stadionu
przy ulicy
Bandurskiego 14a.
 17 czerwca (sobota) eliminacje od godziny 8.00-13.20 mecze grupowe. Grupy A i B,
 godziny 13.30-19.30 mecze eliminacyjne. Grupy C i D.
 18 czerwca ( niedziela) mecze finałowe: godz. 08.15- 12.20 Finał Ligi Europy.
 12.20 zakończenie rozgrywek o miejsca 13-32, rozdanie medali, pożegnanie drużyn.
 13.30-16.20 Finał ,,A’’. Mecze o miejsca o miejsca 1-12.
 około godz. 16.45 rozdanie nagród, medali i dyplomów, nagród indywidualnych.
 17.15 uroczyste zakończenie turnieju.
6. Organizator zapewnia profesjonalną opiekę medyczną.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na murawę innych osób niż Zawodnicy i
Trenerzy. Niedozwolona jest gra w tzw. „korkach” (obuwie dozwolone to „lanki” czy inne
obuwie sportowe na płaskiej podeszwie).
8. W sprawach nieujętych w Regulaminie, a mających wpływ na przebieg Turnieju
decydujące zdanie posiada Organizator.

9. Każdy zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
10. Ustaloną opłatę za udział zawodnika w turnieju pobiera organizator w dniu przyjazdu.
11. W sprawach problemowych ostateczna decyzja należy do organizatora.

