REGULAMIN
WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU „PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
I.CEL
 Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku
wiejskim i małomiasteczkowym.
 Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko dzieci i młodzieży.
 Objęcie centralnym szkoleniem wyróżniających się chłopców i dziewcząt.
 Zapoznanie z atrakcyjnymi forami szkoleniowo – sportowymi.
 Wpływ na poprawę warunków uprawiania sportu w środowisku wiejskim.
II.ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
 Powiatowe Zrzeszenia LZS
 Starostwa Powiatowe
 Ludowe Kluby Sportowe
III.UCZESTNICTWO
1. Do rozgrywek uprawnieni są dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2002 i młodsi
2. Zespoły zgłoszone do rozgrywek będą weryfikowane na podstawie listy imiennej
zawodników z podaniem dokładnej daty urodzenia, adresu zamieszkania z numerem
karty zawodnika zarejestrowanego w Związku Piłki Nożnej – w przypadku braku
karty zaświadczenie ze Związku stwierdzające, że zawodnik nie jest zarejestrowany w
żadnym klubie.
Lista imienna powinna być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną klub lub
szkołę oraz przez lekarza przeprowadzającego badania, stwierdzającego zdolność
zawodników do gry.
Lista imienna ogranicza liczbę zgłoszonych dziewcząt i chłopców do 24 zawodników.
Zawodniczy zobowiązani są posiadać:
 aktualne legitymacje szkolne
 aktualne badania lekarskie
 karty sztywne lub zaświadczenie ze Związku Piłki Nożnej
3. Na każdym etapie rozgrywek drużyna może liczyć 16 zawodników,
4. Wszystkie drużyny uczestniczące startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
IV.REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH
W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN dla kategorii
trampkarza starszego oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.
1. Czas gry –2 x 25minut z 10 minutową przerwą.
2. Dozwolona jest wymiana 5 zawodników rezerwowych , w tym bramkarza .
3. We wszystkich spotkaniach obowiązuje posiadanie obuwia sportowego z wyłączeniem
wkrętów i obowiązkowo muszą posiadać ochraniacze piłkarskie.
4. Boisko –zgodnie z przepisami PZPN .Weryfikację przeprowadza organizator
zawodów, w przypadku nie przeprowadzonej weryfikacji
-podejmuje sędzia
zawodów.

5. Kary –wychowawcze 3, 5 lub 10 minut oraz wykluczenie do końca meczu
równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki zgodnie z gradacją kar.
6. Piłki nr 5
7. Punktacja:
a/ za przegraną
0 punktów
b/ za zwycięstwo
3 punkty
c/ za mecz nierozstrzygnięty /remisowy/
1 punkt
Kolejność zespołów w tabeli we wszystkich etapach rozgrywek ustala się wg liczby
zdobytych punktów we wszystkich spotkaniach.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym
miejscu decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między bezpośrednio zainteresowanymi
zespołami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, w spotkaniach
między bezpośrednio zainteresowanymi drużynami
c) korzystniejsza różnica a następnie stosunek bramek ze wszystkich spotkań z całego
turnieju,
d) większa ilość zdobytych bramek
e) rzuty karne - wykonane po zakończeniu spotkania z wynikiem nierozstrzygniętym,
V. SYSTEM ROZGRYWEK W KATEGORII DZIEWCZĄT
Etap I

turnieje o mistrzostwo gmin /zawody szkolne, międzyszkolne, środowiskowe/
system dowolny do 31.03.2017r

Etap II

zawody eliminacyjne o mistrzostwo powiatu - system dowolny do 15.04.2017r

Etap III

finał wojewódzki – 18.05.2017 r godz.10:00 - Koźmin Wlkp. – Stadion
GOS ul. Floriańska 21

Etap IV

Finał centralny z udziałem 16 mistrzów
przeprowadzony w lipcu 2017r.

wojewódzkich

zostanie

VI. SYSTEM ROZGRYWEK W KATEGORII CHŁOPCÓW
Etap I

turnieje o mistrzostwo gmin /zawody szkolne, międzyszkolne, środowiskowe/
system dowolny do 31.03.2017r

Etap II

zawody eliminacyjne o mistrzostwo powiatu - system dowolny do 15.04.2017r

Etap III

zawody eliminacyjne o mistrzostwo rejonu - startują drużyny reprezentujące
powiaty w 4 rejonach w dniu 5.05.2017 r. W zależności od ilości drużyn rejony
będą rozgrywane w dwóch grupach równocześnie na dwóch boiskach.

1.Chodzież, Złotów, Czarnków-Trzcianka, Piła, Oborniki, Szamotuły, Międzychód,
Wągrowiec
Chodzież – 5.05.2017 godz. 10:00 Stadion KS Polonia Chodzież ul. Staszica 12
2. Ostrzeszów, Pleszew, Ostrów, Kalisz, Kępno, Rawicz, Gostyń
Ostrzeszów -10.05.2017 godz.10:00 - Stadion ul. Kąpielowa 5
3. Jarocin, Turek, Września, Konin, Koło, Gniezno, Słupca, Krotoszyn
Koźmin Wlkp. – 5.05.2017 godz.10:00 – Stadion GOS ul. Floriańska 21

4. Poznań, Środa Wlkp, Nowy Tomyśl, Kościan, Wolsztyn, Grodzisk, Śrem, Leszno
Środa Wlkp. – 4.05.2017 godz.10:00 Stadion KS Polonia Środa ul. Sportowa
Etap IV
Etap V

finał wojewódzki – 22.05.2017r godz.10;00 - Stadion KS Polonia ul.
Sportowa Środa Wlkp.- z udziałem 4 drużyn – mistrzów rejonów.
Finał centralny z udziałem 16 mistrzów
wojewódzkich zostanie
przeprowadzony w lipcu 2017 r.

VI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie pisemne drużyn reprezentujących powiaty przyjmowane będą w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017r pod adresem:
WZ LZS biuro@lzs-wlkp.pl tel.61 876 00 20
Organizator zapewnia wyżywienie tylko zgłoszonym drużynom na zawodach finałowych.
W zgłoszeniu należy podać nazwę powiatu i drużyny, adres do korespondencji z numerem
telefonu.
VII. ZASADY FINANSOWANIA :
 Koszty diet przyjazdów na zawody wszystkich etapów pokrywają zainteresowane
drużyny
 Koszty organizacji I etapu –zainteresowane gminy
 Koszty organizacji imprez powiatowych /II etapu/ - zainteresowane powiaty
 Koszty organizacji imprez rejonowych i Finału Wojewódzkiego oraz nagród
zabezpiecza Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
VIII. NAGRODY :
 I –III miejsca medale
 I –IV miejsca puchary
UWAGI KOŃCOWE :
 Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy drużyn.
 W rozgrywkach między wojewódzkich lub centralnych turnieju Województwo
Wielkopolskie będzie miała prawo reprezentować najlepsza drużyna zrzeszona w
LZS.
 Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja
odwoławcza.
Uczestnicy imprezy, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
ORGANIZATORZY

