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REGULAMIN	TURNIEJU	BALATON	TRÓFEA	2020	

Organizator	turnieju:	Siófoki	Bányász	–	ESR	
Miejsce:	Siófok,	Węgry	

	
1.	 Przepisy.	 Wszystkie	 mecze	 zostaną	 rozegrane	 zgodnie	 z	 Przepisami	 gry	 w	 piłkę	 nożną	 określonymi	

przez	 Międzynarodową	 Radę	 Piłkarską	 (International	 Football	 Association	 Board),	 zatwierdzonymi	
przez	 Międzynarodową	 Federację	 Piłki	 Nożnej	 (FIFA)	 i	 stosowanymi	 przez	 Węgierski	 Związek	 Piłki	
Nożnej	 (MLSZ).	 Określony	 powyżej	 klub	 otrzymał	 niezbędne	 pozwolenie	 od	 MLSZ	 na	 organizację	
turnieju.		

						
Klub	organizujący	turniej	oraz/lub	organizator	powoła	komitet	organizacyjny	(Komitet	Turnieju),	który	
będzie	odpowiedzialny	za	wszelkie	ustalenia	związane	z	rozgrywkami.		

	
2.	 Sędziowie.	 Wszystkie	 mecze	 będą	 prowadzone	 przez	 sędziów	 zrzeszonych	 w	 MLSZ.	 Każda	 drużyna	

musi	wyznaczyć	jednego	sędziego	liniowego.		
	
3.	 Drużyny.		

	 Do	uczestnictwa	w	turnieju	upoważnione	są	drużyny	zrzeszone	w	związkach	piłkarskich.	
	
4.	 Opiekun	drużyny.	Każdej	drużynie	musi	towarzyszyć	pełnoletni	opiekun	(powyżej	18	roku	życia).		

Imię	 i	 nazwisko,	 adres	 oraz	 data	 urodzenia	 tej	 osoby	 muszą	 być	 wyraźnie	 określone	 na	 karcie	
rejestracji	 drużyny.	 Osoba	 ta	 będzie	 uznawana	 za	 opiekuna	 drużyny	 i	 będzie	 odpowiedzialna	 za	
zachowanie	 zawodników	 na	 boisku,	 poza	 nim,	 na	 terenie	 kompleksu	 sportowego	 oraz	 innych	
dostępnych	obiektów.		

	
5.	 Kategorie	wiekowe/wyjątki.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ze	 względu	 na	 różne	 zasady	 określania	 kategorii	 wiekowych	 przez	 narodowe	 związki	 piłki	 nożnej	 krajów	
uczestniczących,	organizator	turnieju	może	dopuścić		wyjątki				
	
Kontrola	 wieku.	 Przed	 rozpoczęciem	 turnieju	 Opiekun	 drużyny	 musi	 złożyć	 do	 Komitetu	 Turnieju	 listę	
zawodników,	która	zawiera	 imię	 i	nazwisko,	datę	urodzenia	oraz	numer	na	koszulce	każdego	członka	zespołu	
Wszyscy	zawodnicy	muszą	posiadać	dokument	potwierdzający	ich	wiek	oraz	tożsamość.	Każdy	zawodnik	może	
zostać	poproszony	o	okazanie	dokumentu	tożsamości	w	każdym	momencie,	szczególnie	podczas	meldowania	
się.	Jeden	zawodnik	może	grać	tylko	w	jednej	drużynie.	Lista	zawodników	jest	dostępna	na	stronie	internetowej	
turnieju	(www.balatontrofea.com)	i	należy	ją	przesłać	do	organizatora	co	najmniej	2	tygodnie	przed	przyjazdem	
(do	11	czerwca).		

KATEGORIA	 URODZENI	W/PO	DNIU	
U19	
U17	

01.01.01	
01.01.03	

U15	 01.01.05	
U13	 01.01.07	
U12/8	 01.01.08	
U11/7	 01.01.09	
U10/7	 01.01.10	
U09/7	 01.01.11	
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6.	 Czas	trwania	gry,	ilość	meczów	oraz	zawodników/drużyn.			
	

KATEGORIA	 URODZENI	W/PO	DNIU	 CZAS	
TRWANIA	

GRY	

ZAWODNICY/DRUŻYNY	 ILOŚĆ	
MECZÓW	

U19	 01.01.01	 2	x	20	 11	 5-6	
U17	 01.01.03	 2	x	20	 11	 5-6	
U15	 01.01.05	 2	x	20	 11	 5-6	
U13	 01.01.07	 2	x	20	 11	 5-6	
U12/8	 01.01.08	 2	x	15	 8	 5-6	
U11/7	 01.01.09	 2	x	15	 7	 5-6	
U10/7	 01.01.10	 2	x	15	 7	 5-6	
U09/7	 01.01.11	 2	x	15	 7	 5-6	

	
7.	 Kolejność	–	mecze	fazy	grupowej.		

O	kolejności	w	 tabeli	podczas	meczów	 fazy	grupowej	decydować	będzie	 liczba	uzyskanych	punktów.	
Obowiązuje	następujący	system	punktowania:	3	punkty	za	zwycięstwo,	1	punkt	za	remis,	0	punktów	za	
przegraną.	

	
W	 przypadku,	 gdy	 dwie	 lub	więcej	 drużyn	 zakończy	 rozgrywki	 z	 równą	 liczbą	 punktów,	 o	 kolejności	
decyduje:	
1)	 różnica	 bramek	 	 2)	 większa	 liczba	 strzelonych	 bramek	 	 3)	 wyniki	 wzajemnych	meczów	 4)	 wybór	
drogą	losowania	

	
Kolejność	–	mecze	eliminacyjne.	W	przypadku	remisu	w	regulaminowym	czasie	gry,	zwycięzca	zostanie	
wyłoniony	 w	 drodze	 konkursu	 rzutów	 karnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 określonymi	 przez	
Międzynarodową	Radę	Piłkarską.		

	
Kolejność	 –	mecze	 finałowe.	W	 przypadku	 remisu	w	 regulaminowym	 czasie	 gry,	 zwycięzca	 zostanie	
wyłoniony	 w	 drodze	 konkursu	 rzutów	 karnych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 określonymi	 przez	
Międzynarodową	Radę	Piłkarską.	

	
8.	 Lista	zawodników	i	zmiany.	

Przed	 każdym	meczem	Opiekun	 drużyny	musi	 dostarczyć	 sędziemu	 listę	 zawodników,	 która	 zawiera	
imię	 i	 nazwisko,	 datę	 urodzenia	 oraz	 numer	 na	 koszulce	 każdego	 członka	 zespołu	 (włącznie	 z	
zawodnikami	rezerwowymi).		

	
Każdy	z	pięciu	zawodników	(wliczając	bramkarza)	wpisanych	na	listę	może	zostać	w	każdym	momencie	
wprowadzony	do	gry.	W	przypadku	kategorii	U9-U10-U11-U12,	limit	zmian	nie	obowiązuje.	

	 	 	
9.	 Stroje.	Każda	drużyna	zobowiązana	jest	do	posiadania	kontrastujących	ze	sobą	strojów	rezerwowych.	

W	przypadku,	gdy	 sędzia	przed	 rozpoczęciem	meczu	uzna,	 że	kolory	 strojów	obydwu	drużyn	są	 zbyt	
podobne,	drużyna	wymieniona	w	programie	jako	pierwsza	musi	wystąpić	w	stroju	rezerwowym.			

	
10.	 Kwestie	 dyscyplinarne.	 Jeżeli	 zawodnik	 zostanie	 usunięty	 z	 boiska	 lub	 ukarany	 napomnieniem,	

Komitet	Turnieju	powiadomi	o	tym	fakcie	sędziego	tuż	po	zakończeniu	meczu.	Każdy	zawodnik,	który	
zostanie	usunięty	z	gry	lub	otrzyma	dwa	napomnienia,	nie	może	grać	w	kolejnym	meczu	drużyny.			

	
	 Uwaga:	 wszystkie	 raporty	 o	 niewłaściwym	 zachowaniu	 zostaną	 przekazane	 MSLZ,	 a	 następnie	 do	

Narodowego	Związku	Piłki	Nożnej,	którego	sprawa	dotyczy.		
	
	 W	przypadku	meczów	grupowych,	wyniki	drużyny	zostaną	uznane	za	nieważne	w	przypadku,	gdy:			
	 -	 drużyna	spóźni	się	na	mecz	bez	uzasadnionego	powodu,	
	 -	 w	drużynie	wystąpi	nieuprawniony	zawodnik,	

-	 sędzia	zmuszony	jest	przerwać	mecz	ze	względu	na	nieodpowiednie	zachowanie	zawodników	
drużyny.		
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W	przypadkach	określonych	powyżej,	podczas	meczów	eliminacyjnych	i	finałowych	(jeśli	nie	wspomina	
się	o	meczach	grupowych),	dana	drużyna	automatycznie	przegrywa	mecz	w	stosunku	0:3.			

	
11.	 Protesty.	 Decyzje	 sędziego	 we	 wszystkich	 kwestiach	 związanych	 z	 grą	 należy	 uznać	 za	 ostateczne	 i	

wiążące.	Z	 tego	względu,	protesty	dotyczące	tych	kwestii	nie	będą	przyjmowane.	Wszelkie	pozostałe	
protesty	 powinny	 być	 zgłoszone	 do	 sędziego	wyłącznie	 przez	 odpowiedniego	 Opiekuna	 drużyny	 nie	
później	 niż	 15	 minut	 po	 zakończeniu	 meczu.	 Decyzja	 Komitetu	 Turnieju	 dla	 każdego	 protestu	 jest	
ostateczna	 i	 wiążąca.	 Komitet	 Turnieju	 decyduje	 także	 we	 wszystkich	 kwestiach	 nieokreślonych	 w	
niniejszym	regulaminie.		

	
Jeżeli	 rodzice	 wchodzą	 w	 dyskusję	 z	 sędzią,	 Komitet	 ma	 prawo	 –	 po	 jednym	 ostrzeżeniu	 –	
zdyskwalifikować	daną	drużynę.		

	
12.	 Terminarz.	 Komitet	 Turnieju	 ma	 prawo	 modyfikować	 terminarz	 w	 przypadku	 wystąpienia	

niespodziewanych	okoliczności.		
	
13.	 Odpowiedzialność.		

	 Odpowiedzialnością	 każdej	 drużyny	 jest	 zapewnienie	 wszystkim	 zawodnikom	 odpowiedniego	
ubezpieczenia.	Organizator	turnieju	oraz	Euro-Sportring	nie	ponoszą	odpowiedzialności	za	zniszczenia,	
utratę	 lub	 kradzież	 własności	 bądź	 sprzętu	 uczestników	 lub	 klubu.	 Nie	 odpowiadają	 oni	 także	 za	
uszkodzenia	ciała	ani	kontuzje	uczestników.	

	
	
	 Potwierdzenie	organizatora:	
	 	
	 Oryginalnie	podpisany	egzemplarz,		

dostępny	w	Komitecie		
	
	 ___________________________													 	 	 ______________________	
	 Podpis	osoby	kontaktowej													 	 	 	 Data	2020-03-20	


