REGULAMIN
VI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
BOBOLA CUP
2-3.02.2019r.
Cele turnieju:



wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa lokalnego,
a zwłaszcza działalności sportowej
rozpowszechnienie dyscypliny piłki nożnej wśród najmłodszych
adeptów. 

Organizatorzy:
Szkółka Piłkarska
GROM
Patronat:
Parafia św. Andrzeja Boboli
Akademia Marynarki Wojennej
Adresaci:

 kategoria U11 – dzieci z rocznika 2008 i młodsi
 kategoria U9 – dzieci z rocznika 2010 i młodsi
Terminy:
1. Turniej odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2019.
2. 2 lutego 2019 (sobota) w kategorii U9 (godz. 9.00. – 15.00),
3 lutego 2019 (niedziela) w kategorii U11 (godz. 9.00. – 15.00)
3. Miejsce Turnieju – Hala sportowa Akademii Marynarki Wojennej,
Gdynia Oksywie, ul. Śmidowicza 69.
4. Przyjmowanie zgłoszeń w kategoriach U9 i U11 trwa do 26 stycznia 2019.
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5. Organizatorzy mają prawo zamknąć listę zgłoszeniową drużyn we wcześniejszym terminie, ze
względu na ograniczoną ilość drużyn (10 w każdej kategorii).
6. Zgłoszenia można przekazywać, drogą internetową na adres: gromgdynia@gmail.pl lub
iraz2@wp.pl wg załącznika nr 1 („Karta zgłoszenia…”) www.energianaobluzu.pl .
 Informacje szczegółowe:
1.

Do Turnieju mogą zostać zgłoszone drużyny z klubów sportowych, szkółek piłkarskich,
reprezentacje szkół, reprezentacje parafii oraz drużyny niezrzeszone.

2.

Drużyna nie wpłaca wpisowego, ale zachęcamy drużyny, aby wspomogły finansowo Dom
Dziecka w Bąkowie koło Warlubia, którego drużyna będzie uczestniczyła w Turnieju.
Ta pomoc pozwoli zorganizować dla tych dzieci dwudniowy pobyt w Gdyni.
Fundacja „Źródło Radości” im. X. Piotra Mazura
Ul. Bp. Dominika 33a lok. 5, 81-402 Gdynia
Nr konta: 19 1440 1084 0000 0000 1222 0219
Z dopiskiem: Dom Dziecka

3.

Zawodnicy drużyn niezrzeszonych powinni posiadać zgodę rodziców.

4.

Każda drużyna musi posiadać opiekuna (osobę dorosłą).

5.

Drużyna zgłasza do 10 zawodników (nie ma podziału na płeć)

6.

W czasie meczu na boisku znajduje się:
4 zawodników w polu plus bramkarz - w kategorii U11
5 zawodników w polu plus bramkarz - w kategorii U9

7.

Zmiany dokonywane są w czasie meczu, tzw. zmiany lotne (tak jak w hokeju na lodzie).

8.

Mecz trwa 10 min. a w dalszej fazie 12 min. Przy stanie remisowym zarządza się dogrywkę.
Jeżeli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, to sędzia zarządzi serie rzutów karnych – po 3
zawodników z drużyny.

9.

Drużyny zostają podzielone na dwie grupy po 5 zespołów. Podział zespołów na grupy
zostanie dokonany po zamknięciu listy i przesłany do drużyn.

10.

Jeżeli do Turnieju zgłosi się mniejsza ilość drużyn, Turniej zostanie rozegrany w systemie
każdy z każdym.

11.

Na koniec rozgrywek grupowych zostanie ustalona kolejność drużyn. O kolejności w grupie
decydują:
a) liczba zdobytych punktów (zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., porażka:0 pkt.)
b) bezpośrednie spotkanie,
c) korzystniejsza różnica bramek,
d) większa liczba zdobytych bramek,
e) rzuty karne.
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12.

Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom Turnieju prawa
do podania mediom danych personalnych przyszłych zwycięzców i uczestników.

13.

Każda drużyna, w tym zawodnicy, trenerzy i opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się
i przyjęcia klauzuli informacyjnej RODO.

14.

Dodatkowe informacje można uzyskać od osób odpowiedzialnych za organizację Turnieju:
p. Ireneusz Trojanowicz, tel. 605 241 375, e-mail: iraz2@wp.pl

 Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody, dyplomy i medale dla każdego zawodnika, które zostaną
wręczone podczas turnieju oraz indywidualne wyróżnienia.
 Przebieg turnieju
 otwarcie i przedstawienie drużyn,
 rozpoczęcie turnieju, mecze grupowe,
 po fazie grupowej zostaną przeprowadzone mecze:
Półfinał
21. 1 miejsce gr. A
22. 2 miejsce gr. A

23.
24.
25.
26.
27.

Mecz o 9 miejsce
5 miejsce gr. A
Mecz o 7 miejsce
4 miejsce gr. A
Mecz o 5 miejsce
3 miejsce gr. A
mecz o 3 miejsce
Przegrany meczu nr 21
mecz o 1 miejsce
Zwycięzca meczu nr 21

2 miejsce gr. B
1 miejsce gr. B

5 miejsce gr. B
4 miejsce gr. B
3 miejsce gr. B
Przegrany meczu nr 22
Zwycięzca meczu nr 22
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