Turniej piłkarski w kategorii U12 chłopców
„Wygram dla Ciebie Mamo”

Start: 11.00 (weryfikacja 9.30), 26.05.2019
Miejsce: płyta główna Stadionu Energa Gdańsk
Organizator: Arena Gdańsk Operator sp. z o.o.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Zapraszamy do zgłaszania drużyn do turnieju piłkarskiego w kategorii U12 chłopców – rocznik 2007 i młodsi.
Do turnieju może zgłaszać się każda drużyna, niezależnie od reprezentowania barw klubowych lub nie.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: m.szczukowski@arenagdansk.com Organizator zapewnia 10 miejsc w
turnieju, o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator dopuszcza udział drużyn w
składach mieszanych: dziewczęta/chłopcy. Drużyny powinny posiadać jednolite stroje, w innych
okolicznościach organizator zapewnia koszulki markujące.

NAGRODY:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz puchary.

OBUWIE:
Organizator dopuszcza do udziału zawodników w obuwiu typu korki lub lanki. W innym przypadku
organizator zapewnia sobie możliwość niedopuszczenia zawodnika do gry w innym obuwiu.

REGULAMIN I SYSTEM GRY:
Turniej prowadzą sędziowie Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
1. Mecz (faza grupowa):
a) 2 x 10 min, przerwa około 3 min;
2. Mecz (faza finałowa):
a) 2 x 10 min, przerwa około 3 min;
b) przy remisie w fazie finałowej dogrywka 2 x 3 min i następnie karne po 3, potem do pierwszej
przewagi.
3. Drużyna:
a) 6 zawodników: w polu 5 + bramkarz, liczba rezerwowych max. 5
b) zmiany w locie przy linii bocznej.
4. Zasady szczególne:
a) brak spalonych

5. Przebieg Turnieju:
a) Ilość drużyn: 10 (dziesięć);
b) Podział na 2 grupy po 5 drużyny;
c) Rozgrywki w grupach
- system każdy z każdym wg klucza
d) Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt;
e) O kolejności w grupie decydują:
- ilość punktów;
- lepszy bilans bramkowy (różnica goli);
- większa ilość strzelonych bramek;
- wynik meczu bezpośredniego;
- seria rzutów karnych po 3, potem do pierwszej przewagi.
6. Losowanie grup:
a) Wszystkie zespoły w jednym koszyku;
b) Losujemy nr grupy, pozycję w rozstawieniu oraz drużynę w obecności kapitanów drużyn (wg tej
kolejności).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach spornych decyduje organizator
2. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

INFORMACJE:
Marcin Szczukowski
m.szczukowski@arenagdansk.com

