
    

WILD CUP 2016 
Z PODWÓRKA NA STADIONY

PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA
DZIKICH DRUŻYN 

REGULAMIN TURNIEJU

ORGANIZATOR:
- TELEWIZJA DAMI
- RADOMSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
- GMINA MIASTA RADOMIA
- MOSiR RADOM

PATRONAT HONOROWY:
- Prezydent Miasta Radomia RADOSŁAW WITKOWSKI
- Starosta Radomski MIROSŁAW ŚLIFIRCZYK

CEL IMPREZY:
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 
- wyłonienie młodych talentów piłkarskich 

TERMIN I MIEJSCE:
- turniej odbędzie się w dniach 27.06-17.07.2016 r – mecze eliminacyjne w grupach
- finały 20.07.16 - MOSiR, ul. Narutowicza 9



UCZESTNICTWO:
- uczestnikami mogą być zawodnicy urodzeni w rocznikach 2002 – 2004
- w turnieju weźmie udział 20 lub maksymalnie 24 zespoły
- drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników

SYSTEM ROZGRYWEK:
- drużyny drogą losowania rywalizują w czterech grupach  systemem „każdy z każdym. Kolejno mecze 
ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe. 

NAGRODY:
- najlepsze zespoły otrzymają  pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe  i medale
- nagrody indywidualne dla najlepszych piłkarzy

SĘDZIOWIE:
- w trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia

ZASADY GRY:
- zawodnicy zobowiązani są posiadać jednolite stroje ze stałymi numerami na koszulkach,
- zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne, 
- obowiązuje gra w ochraniaczach goleni (gra bez ochraniaczy na własną odpowiedzialność),
- liczba zawodników na boisku 5 + bramkarz,
- czas trwania jednego meczu w grupach  2 x 15 min,
- mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe 2 x 20 min,
- w czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian,
- zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, kortkotrampki), obowiązuje zakaz gry we
wkrętach,
- mecze rozgrywane będą piłką nr „5”,
- wymiary boiska 56 x 28 m,
- mecze rozgrywane będą na dwóch  boiskach „Orlik”
- wymiary bramek 5 x 2 m 
- w fazie pucharowej tj. ćwierćfinały półfinały i finały w  przypadku remisu zarządza się serię rzutów karnych
(po 3 lub do osiągnięcia rozstrzygnięcia),
- królem strzelców zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość bramek w całym turnieju,             w
przypadku  większej  ilości  zawodników  z  równą  ilością  bramek  najlepszym  strzelcem  zostaje  zawodnik  ,
którego drużyna zajęła wyższą lokatę w turnieju, 

PRZEPISY GRY:
W trakcie turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
- nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
- odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
- rzut karny wykonuje się z odległości 9 m,
- wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni,
- aut bramkowy jest wybijany z tzw. „piątki”,
- kary minutowe: 1 min, 3 min, czerwona kartka – wykluczenie zawodnika do końca danego spotkania,  na
jego miejsce wchodzi zawodnik rezerwowy.



UBEZPIECZENIE:
- organizator ubezpiecza zawodników 
- udział w turnieju odbywa się na własną odpowiedzialność

PUNKTACJA:
W turnieju kolejność zespołów ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równiej
liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje: 
1. Przy dwóch zespołach: 
 wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
- przy dalszej równości większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach,
- w przypadku dalszej równości zarządza się serię rzutów karnych (po 3 aż do osiągnięcia rozstrzygnięcia).
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie
między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 1.

INFORMACJE:
- Odpowiedzialność za zdrowie zawodników ponosi trener/opiekun danej drużyny podpisując oświadczenie o
stanie zdrowia
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów,
- organizator zapewnia obsadę sędziowską,
- organizator zapewnia napoje,
- za szkody powstałe z winy uczestników imprezy odpowiadają opiekunowie drużyn,
-  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  przez  zawodników  w  czasie  trwania
zawodów,
- decyzje w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie podejmuje organizator imprezy.

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNE Z PRZESTRZEGANIEM REGULAMINU.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!




