Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
_______________________________________________________

POWIATOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW „11”
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej Chłopców „11”
– rocznik 1999 i młodsi.
2.

Organizator

–

Międzyszkolny

Ośrodek

Sportowy

Powiatu

Nowosądeckiego.

3. Cel imprezy – popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie
właściwych postaw i zachowania podczas rozgrywek sportowych – gra fair play
oraz wyłonienie mistrza powiatu nowosądeckiego.
4. Termin i miejsce imprezy – 19 września 2018 r. godz. 9.30 – Stadion Sportowy w Zawadzie
(9.30 – przyjazd drużyn, losowanie; 10.00 – otwarcie zawodów).
5. Uczestnictwo – w turnieju biorą udział reprezentacje szkół średnich. W grze uczestniczy 11
zawodników (10+1) z jednej szkoły. Zespół liczy do 16 zawodników.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów (przepisy gry) – system rozgrywek, czas gry uzależniony
od liczby zgłoszeń – zostanie ustalony podczas losowania i odprawy technicznej, boisko
i bramki pełnowymiarowe. Pozostałe przepisy gry zgodnie z ogólnymi przepisami gry w piłkę
nożną.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
 większa liczba zdobytych punktów,
 jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednich meczach między
zainteresowanymi zespołami
 korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych między zainteresowanymi
zespołami
 lepsza różnica bramek w całym turnieju
 większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
 jeżeli powyższe punkty nie rozstrzygną, należy przeprowadzić rzuty karne między
zainteresowanymi zespołami (po 5, następnie do pierwszego rozstrzygnięcia).
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę
2 x 3 minuty. W dalszej kolejności rzuty karne (po 5, następnie do pierwszego
rozstrzygnięcia).
7. Zgłoszenia – do dnia 17.09.2018 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia szkół
biorących udział w zawodach
poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej
z systemu SRS) potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły i opiekuna drużyny, zawodnicy
obowiązkowo muszą posiadać ważne legitymacje szkolne.

8. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary i dyplomy.
9. Zasady finansowania – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa szkoły
we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymują posiłek.
10. Postanowienia końcowe
 organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
 we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie – prawo decydowania
przysługuje organizatorowi
 startujący w zawodach uczniowie bezwzględnie dostosowują się do poleceń
organizatora – za zachowanie, dyscyplinę i opiekę nad swoimi zawodnikami (uczniami)
odpowiedzialni są ich opiekunowie
 uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania się zgodne z „etyką sportowca",
w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna)
organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów (zawodnika lub całej drużyny)
 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

W imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego

