REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1
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ROCZNIK 2011 i MŁODSI

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SŁUPSKU
Turniej organizowany w ramach Projektu Promocyjnego „WIADOMOŚĆ SMS – ZAGRAJ Z NAMI”
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Organizator:
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku (tel. kont. - Tadeusz Żakieta 604 148 161).
Cel:
 Popularyzacja piłki nożnej wśród przedszkolaków
 Organizacja czasu wolnego. Wychowanie poprzez sport. Rywalizacja sportowa z rówieśnikami w duchu Fair Play
 Selekcja najzdolniejszej młodzieży oraz wyłonienie z tej grupy talentów piłkarskich.
Termin i miejsce:
 17.05.2017 (środa) 11.00 – 16.00 – Stadion KS Gryf Słupsk ul. Zielona 9.
Warunki uczestnictwa:
 Turniej rozgrywany jest dla dzieci z roczniku 2011 i młodsi.
 Drużyna liczy pięciu zawodników w polu + bramkarz + max. 5 rezerwowych.
 Zgłoszenia imienne /na załączonym druku / przedłożyć należy organizatorom przed rozpoczęciem turnieju.
System i zasady rozgrywania turnieju:
 Mecze eliminacyjne rozgrywane będą w 4 grupach na czterech boiskach systemem każdy z każdym .
 System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn biorących udział w turnieju i będzie podany przed turniejem.
 Wszystkie rzuty wolne bezpośrednie. Rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na lub przed linią boiska.
 Rzut karny z linii 6 metrów. Bramki 2x1,60m.
 Zmiany podczas gry tak jak w hokeju. Czas gry 12 minut bez przerwy.
 Kolejność klasyfikacji drużyn w grupach ustalana będzie według zasad:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) W przypadku dwóch zespołów o tej samej liczbie punktów, decyduje bezpośredni pojedynek. W przypadku trzech i więcej
„mała tabela”,
c) lepsza różnica bramek,
d) większa liczba zdobytych bramek.
e) rzuty karne
Sprawy organizacyjne
 Organizator zapewnia w czasie trwania turnieju opiekę medyczną, napoje oraz kanapki.
 W czasie trwania turnieju będą przeprowadzane różnego rodzaju konkursy sprawnościowe i plastyczne.
 Planowany jest pokaz musztry przygotowany przez uczniów Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego.
Nagrody i wyróżnienia:
 Za I miejsce drużynowo – puchar dyrektora SMS + dyplomy + medale + nagrody rzeczowe.
 Za II miejsce drużynowo – puchar dyrektora SMS + dyplomy + medale + nagrody rzeczowe
 Za III miejsce drużynowo – puchar dyrektora SMS + dyplomy + medale + nagrody rzeczowe
 Za miejsca od IV – dyplomy oraz słodycze dla wszystkich uczestników Przedszkoliady.
 Wyróżnienia indywidualne dla najlepszego :
a) zawodnika b) bramkarza c) króla strzelców d) wyróżniających się zawodników
Uwagi końcowe
 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator turnieju.
ORGANIZATOR
SMS Słupsk

