REGULAMIN TURNIEJU 2019
WROCŁAW TROPHY
Organizator:
Lokalizacja:
Termin:
1.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, MKS Parasol Wrocław
Wrocław
05-07 lipca 2019r.

Przepisy. Wszystkie mecze zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami gry w piłkę nożną
określonymi przez Międzynarodową Federację Piłkarską, zatwierdzonymi przez FIFA
i stosowanymi przez PZPN.
Związek oraz Klub Organizator określony powyżej otrzymał niezbędne pozwolenie na
organizację Turnieju od PZPN.
Związek oraz Klub Organizator powoła komitet organizacyjny (Komitet Turnieju), który
będzie odpowiedzialny za wszelkie ustalenia związane z przeprowadzeniem rozgrywek.

2.

Sędziowie. Wszystkie mecze będą prowadzone przez sędziów, którzy są członkami
Dolnośląskiego Kolegium Sędziowskiego i są zrzeszeni w PZPN.

3.

Drużyny. Zespoły zrzeszone w związkach piłkarskich są upoważnione do uczestniczenia
w Turnieju.

4.

Opiekun drużyny. Każdemu zespołowi musi towarzyszyć pełnoletni opiekun (powyżej
18 roku życia). Imię, adres oraz data urodzenia tej osoby muszą być wyraźnie określone
w karcie rejestracji zespołu.
Osoba ta będzie uznawana za opiekuna drużyny i będzie ona odpowiedzialna za
zachowanie jej zawodników na boisku oraz poza nim. Będzie ona także odpowiedzialna za
zachowanie zawodników na terenie kompleksu sportowego oraz innych obiektów
dostępnych dla grupy.

5.

Kategorie wiekowe/wyjątki
1) U8 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2011 (zespoły 5-osobowe)
2) U9 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2010 (zespoły 7-osobowe)
3) U10 - chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2009 (zespoły 7-osobowe)
4) U11 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2008 (zespoły 7-osobowe)
5) U12 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2007 (zespoły 9-osobowe)
6) U13 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2006 (zespoły 9-osobowe)
7) U14 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2005
8) U15 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2004
9) U17 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2002
10) U19 – chłopcy urodzeni w/po dniu 01.01.2000
11) G13 – dziewczęta urodzone w/po dniu 01.01.2006 (zespoły 9-osobowe)
12) G15 – dziewczęta urodzone w/po dniu 01.01.2004

Dziewczyny są dopuszczone do gry również w zespołach chłopców. Chłopcy są
dopuszczeni do gry w zespołach dziewczyn, pod warunkiem że są młodsi niż limit wieku
kategorii dziewcząt.
W wyjątkowych okolicznościach Komitet Turnieju może dopuścić do gry zawodnika,
którego wiek przekracza limit wieku w danej kategorii. Zespół, który chce zgłosić
starszego zawodnika do uczestniczenia w zawodach musi wysłać oficjalny pisemny
wniosek do Dyrektora Turnieju Wrocław Trophy z wyjaśnieniem, dlaczego zawodnik
przekraczający limit wieku powinien zostać dopuszczony do gry.
Limit starszych zawodników
U8, U9, U10, U11, U12, U13, G13 jeden starszy zawodnik może przebywać na boisku
U14, U15, U17, U19, G15
dwóch zawodników może przebywać na boisku
Kontrola wieku. Przed rozpoczęciem turnieju Opiekun Drużyny musi złożyć do Komitetu
Turnieju kartę zespołu, 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 być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w każdym
momencie. Jeden zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym zespole.
6.

7.

8.

9.

Czas gry.
U8, U9, U10, U11
U12, U13, U14, U15, U17, U19, G13, G15

2x15 min
2x20 min

Rozmiary piłek
U8, U9, U10, U11, U12, U13, G13
U14, U15, U17, U19, G15

rozmiar 4
rozmiar 5

Wznawianie gry
- z linii bocznej:
U8, U9, U10, U11
U12, U13, U14, U15, U17, U19, G13, G15

z nogi
z ręki

- zza bramki:
U8, U9, U10, U11
U12, U13, U14, U15, U17, U19, G13, G15

z ręki
z nogi

Kolejność – mecze fazy grupowej. O kolejności w tabeli podczas fazy grupowej
decydować będzie liczba uzyskanych punktów. System punktowania wygląda
następująco:
3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę.
W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zakończy rozgrywki z równą liczbą punktów,
o kolejności w tabeli decyduje w odpowiedniej kolejności:
1) Lepsza różnica bramek we wszystkich meczach w grupie;
2) Większa liczba bramek strzelonych we wszystkich meczach w grupie;
3) Większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami;
4) Lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
(jeżeli więcej niż 2 drużyny zakończą mecze w z równą liczbą punktów);
5) Większa liczba bramek strzelonych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami, (jeżeli więcej niż 2 drużyny zakończą mecze z równą liczbą
punktów);
6) Losowanie.

Kolejność – mecze fazy eliminacyjnej. W przypadku remisu po regulaminowym
czasie gry do wyłonienia zwycięzcy zostaje przeprowadzony konkurs rzutów karnych
zgodnie z Przepisami gry w piłkę nożną.
Kolejność – mecze finałowe. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry
do wyłonienia zwycięzcy zostaje przeprowadzony konkurs rzutów karnych zgodnie
z Przepisami gry w piłkę nożną.
10. Karty drużyn i zmiany.
Przed każdym meczem Opiekun Drużyny musi potwierdzić u sędziego protokół meczowy,
w którym musi zatwierdzić skład zespołu oraz numery (łącznie z zawodnikami
rezerwowymi).
W kategoriach U14, U15, U17 oraz U19 tylko 5 zawodników (wliczając bramkarza) z
graczy rezerwowych wpisanych do protokołu meczowego może być wprowadzonych do
gry w trakcie jednego meczu. Gracz zmieniony raz nie może powrócić na plac gry w tym
samym meczu.
W kategoriach U8, U9, U10, U11, U12, U13 oraz G13 i G15 limit zmian nie obowiązuje.
Możliwe są tu zmiany powrotne. Wszystkie zmiany mogą być dokonane jedynie podczas
przerwy w grze i na sygnał sędziego.
11. Spalone.
U8, U9, U10, U11, G13
U12, U13, U14, U15, U17, U19, G15

nie
tak

12. Stroje.
Każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach jest zobligowany do występowania
w jednakowych (a przynajmniej jednolitych) strojach z różnymi numerami. Kiedy oba
zespoły mają podobne kolory strojów, drużyna oznaczona, jako „gospodarz” gra
w znacznikach.
13. Kwestie dyscyplinarne.
Jeżeli zawodnik jest usunięty z boiska (czerwona kartka) lub ukarany napomnieniem
(żółta kartka), Komitet Turnieju zostaje powiadomiony przez sędziego o tym fakcie tuż po
meczu.
Czerwona kartka
W kategoriach U12, U13, U14, U15, U17, U19, G13, G15 każdy zawodnik, który otrzyma
w meczu czerwoną kartkę (także w konsekwencji 2 żółtych kartek), jest zmuszony do
pauzowania przynajmniej w kolejnym meczu drużyny a drużyna do końca spotkania gra
w osłabieniu.
W kategoriach U8, U9, U10, U11 każdy zawodnik, który otrzyma w meczu czerwoną
kartkę (także w konsekwencji 2 żółtych kartek), jest zmuszony do pauzowania
przynajmniej w kolejnym meczu drużyny a drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu.
Ukarany zawodnik nie może wrócić do gry w tym meczu
W szczególnych przypadkach Komitet Turnieju może zdecydować o wyższej karze
zawieszenia, łącznie z wykluczeniem z rozgrywek.
Uwaga: Raport o niewłaściwym zachowaniu zostanie przesłany do PZPN, skąd zostanie
następnie przekierowany do narodowego związku piłkarskiego, którego sprawa dotyczy.
Wynik zespołu zostaje uznany za nieważny, w przypadku:
- gdy zespół nie przybędzie na mecz, bez uzasadnionego powodu,
- gdy w zespole wystąpi nieuprawniony zawodnik,

- gdy sędzia jest zmuszony przerwać mecz z powodu nieodpowiedniego zachowania
członków zespołu oraz kibiców zespołu
W przypadkach określonych powyżej, zespół automatycznie przegrywa mecz w stosunku
0:3 (walkower).
Wszystkie mecze zespołu dla danej fazy zostaną uznane za nieważne w przypadku, gdy
w danej fazie rozgrywek, zespół otrzyma walkowera wprzynajmniej 50% zaplanowanych
spotkań.
14. Protesty. Decyzje sędziego we wszystkich kwestiach związanych z grą należy uznać
za ostateczne i wiążące; z tego względu protesty w tych kwestiach nie są przyjmowane.
Wszelkie protesty powinny być zgłoszone tylko przez odpowiedniego opiekuna drużyny
do sędziego, nie później niż tuż po zakończeniu meczu. Sędzia ma obowiązek zgłosić
protest do Komitetu Turnieju. Decyzja Komitetudla każdego protestu jest ostateczna
i wiążąca. Komitet Turnieju decyduje także we wszystkich kwestiach nieokreślonych
w niniejszym regulaminie.
15. Terminarz. Komitet Turnieju
niespodziewanych okoliczności.

ma

prawo

modyfikować

terminarz

w

przypadku

16. Klasyfikacje Strzelców. Królem strzelców zostaje zawodnik z największą ilością bramek
z zastrzeżeniem, że jego zespół brał udział w głównym turnieju finałowym (Wrocław
Trophy).
17. Najlepszy Bramkarz. Nagroda trafia do bramkarza, którego drużyna straci najmniej
bramek i znajdzie się w najlepszej czwórce turnieju głównego (Wrocław Trophy).
18. Nagroda Fair-Play jest przyznawana uznaniowo dla zespołów / trenerów / zawodników,
którzy odznaczą się postawą godną specjalnego wyróżnienia. O przyznaniu nagrody
decyduje Dyrektor Turnieju na wniosek przedstawicieli biura zawodów
19. Odpowiedzialność. Jest odpowiedzialnością każdego zespołu, aby zapewnić właściwe
ubezpieczenie dla osoby wchodzącej w skład zespołu.
Jest także odpowiedzialnością opiekuna drużyny, aby sprawdzić, że wszyscy zawodnicy
przeszli odpowiednie badania i nie mają przeciwskazań zdrowotnych do gry, a w
przypadku graczy niepełnoletnich uzyskali pozwolenie na udział od rodziców lub
opiekunów prawnych.
Organizatorzy Turnieju oraz fundacja Euro-Sportring nie są odpowiedzialni za zniszczenia,
zgubienie, kradzież własności lub sprzętu uczestników bądź klubu. Nie odpowiadają oni
także za krzywdy ani kontuzje uczestników.
Potwierdzenie Organizatora: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, MKS Parasol Wrocław

