REGULAMIN
I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
KZ LZS Orlików E1
„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków…”
Turniej dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
I. CEL







Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;
Wyszukiwanie utalentowanych młodych piłkarzy oraz pomoc w rozwijaniu ich
piłkarskich talentów;
Promocja pozytywnego zachowania w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej wśród
dzieci i młodzieży - propagowanie idei fair play;
Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób
aktywny i atrakcyjny dla młodego pokolenia;
Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy
obywatelskiej.

II. ORGANIZATORZY FINAŁU CENTRALNEGO







Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
Samorząd Województwa Śląskiego
Polski Związek Piłki Nożnej
Śląski Związek Piłki Nożnej
Stadion Śląski w Chorzowie

III. TERMIN I MIEJSCE


18 - 20.08.2022 r. Stadion Śląski w Chorzowie

IV. UCZESTNICTWO
1. W turnieju biorą udział drużyny będące członkami Zrzeszenia LZS (LZS/LKS) z
miejscowości do 20 tys. mieszkańców w kategorii:
2.

3.
4.
5.

 chłopców i dziewcząt: urodzonych w 2012 r. i młodsi.
Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników i zawodniczek, trenera, kierownika
drużyny i osoby technicznej.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
Każdy Klub jest zobowiązany do posiadania listy imiennej zawodników stwierdzającej
przynależność do Zrzeszenia LZS potwierdzoną przez WZ LZS.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

V. REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników/zawodniczek ur. 2012r.
i młodsi/sze, trenera i kierownika drużyny, osoby technicznej.
2. Drużyna występuje na boisku podczas gry w składzie 6-osobowym:
5 zawodników + bramkarz
3. Wymiary boiska: 25x45 metrów
4. Wymiary bramek: 2x5 metrów
5. Piłki: nr 4
6. Czas gry: 2 x 10 minut,
7. Forma: turniejowa - w grupach systemem „każdy z każdym”
8. Rzut karny: 9 metrów
9. Pole bramkowe: prostokąt - 15x8 metrów
10. Rzut z autu wykonywany rękami
11. Gra bez spalonego
12. Zmiany „hokejowe”
VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1. W turnieju finałowym weźmie udział 16 drużyn, które zostaną losowo podzielone na 4 grupy.
Zwycięzcy grup przechodzą do dalszej części turnieju. Zwycięzcy grup tworzą grupę finałową,
w której podobnie jak w eliminacjach będzie się rozgrywało mecze w systemie „każdy z
każdym”.
2. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 2-gie miejsca rozegrają mecze o miejsca V-VIII
systemem „każdy z każdym”.

3. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 3-cie miejsca rozgrają mecze o miejsca IX-XII
w systemie „każdy z każdym”.
4. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 4-te miejsca rozgrają mecze o miejsca XIII-XVI
w systemie „każdy z każdym”.
5. O kolejności zajętych miejsc w grupach decydują:
a) ilość zdobytych punktów
b) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
c) korzystniejsza różnica bramek
d) większa ilość zdobytych bramek
e) rzuty karne - po 3
7. Podczas trwania rozgrywek finału centralnego będą prowadzone następujące
klasyfikacje:






drużynowa
fair play
MVP - najlepszy zawodnik
najlepszy bramkarz
król strzelców

VII. NAGRODY

•

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. SPRAWY FINANSOWE
1. Koszty organizacji oraz wyżywienia i zakwaterowania – pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS
– ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, współorganizatorzy oraz partnerzy.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.

IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27.04.2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sprawie ochrony osób
fizycznych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez
administratora danych: Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, z siedzibą
ul. S.
Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa, www.lzs.pl; w celu odbycia zawodów, promocji i
upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video,
sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
2.Zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi w terminie turnieju
Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z trwającą epidemią.
2. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

Zarząd Rady Głównej
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
Warszawa, 10.05.2022 r.

