
                                    2 tura TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ                   

W ramach 10  Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży 
 

1. ORGANIZATOR 
- Fundacja GAME SPORT 

 

2. UCZESTNICY I TERMINY ZAWODÓW 
10.06.2017 godz. 10.00-14.30 zawodnicy z kategorii 2008-09 (10 zawodników + 1 opiekun) gra 1+6 

10.06.2017 godz. 10.00-14.30 zawodnicy z kategorii 2006-07 ( 10 zawodników + 1 opiekun) gra 1+6 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW  

Boisko przy Jednostce Wojskowej ul.Trzmielowicka we Wrocławiu 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY  
- Turniej odbywa się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. 

- System zawodów – po 6 zespołów w kategorii. 

- Mecze trwają po 12 min bez przerwy. 

- Auty wprowadzane nogą po ziemi . 

- Zmiany hokejowe. 

- Obowiązują przepisy PZPN. 

- Szczegóły uzgodnią trenerzy z sędzią na odprawie przed turniejem.   

 

5.  O KOLEJNOŚĆI W ROZGRYWKACH DECYDUJE  
- większa liczba zdobytych punktów  

- bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami  

- przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek 

- większa ilość strzelonych bramek 

- dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z taką samą ilością punktów 

 

6. KARY I PRZEWINIENIA 
Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 2 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku 

wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu.  

 

7. NAGRODY 
- Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują medale. 

- każdy zawodnik otrzymuje nagrodę. 

. 

 

8. SPRAWY RÓŻNE ORGANIZACYJNE 
- Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na 

wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. 

- Każda drużyna powinna posiadać trenera-opiekuna, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i 

ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania 

- Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada (zaleca się zebranie przez opiekuna wartościowych przedmiotów 

od zawodników) 

 - W sprawach dotyczących przepisów gry, a nieujętych regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.  

- Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn 

oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej w nim treści             

- Przyjazd drużyn pół godziny przed pierwszym swoim meczem. 

 

Udział w turnieju jest bezpłatny 
Z UWAGI NA OGRNICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia telefonicznie 604-166-953, mail – turnieje.game@gmail.com 


