Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
_____________________________________________

POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej Chłopców – „6” –
szkół podstawowych – rocznik 2006 i młodsi.
2.

Organizator

–
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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, reprezentanta na zawody rejonowe.
4. Termin i miejsce imprezy – 6 maja 2019 r. godz. 8.30 – Orliki: Stary Sącz, Gołkowice,
Podegrodzie, Brzezna. W dniu 5 maja szkoły zostaną rozlosowane do poszczególnych grup
i powiadomione na których orlikach będą rozgrywać swoje mecze (tel. kontaktowy: Marek
Mirek 604 537 932).
5. Uczestnictwo – w turnieju biorą udział reprezentacje szkół podstawowych, które zajęły
1 miejsca w zawodach gminnych (rocznik 2006 i młodsi). W grze uczestniczy skład 6 – osobowy
(5 + 1), zespół liczy do 12 zawodników z jednej szkoły.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów (przepisy gry) – przy założeniu, że w turnieju weźmie
udział 16 drużyn, szkoły zostaną rozlosowane do 4 grup eliminacyjnych – mecze rozgrywane
systemem „k z k” dwa razy po 8 minut, z każdej z grup awansują po 2 najlepsze drużyny.
Następnie mecze będą rozgrywane na dwóch orlikach (orliki: Brzezna, Stary Sącz)
– 2 grupy po 4 drużyny; system „k z k”; 2 x 8 min. z zaliczeniem meczy grupowych.
Do fazy finałowej awansują po 2 najlepsze drużyny z w/w grup tworząc grupę finałową
(orlik w Brzeznej) – mecze rozgrywają 4 drużyny systemem „k z k” 2 x 8 min. z zaliczeniem
meczy grupowych.
Mecze rozgrywane piłką nr 4, na orlikach; zmiany zawodników systemem „hokejowym”;
gra bez spalonego; aut wybijany rękami; bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu
bramkowym; bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy
boiska; piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej;
obuwie dostosowane do nawierzchni boiska; stosowane będą kary wychowawcze: 1 min.,
2 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami MSZS oraz ogólnymi przepisami PZPN.
Każdy zespół powinien posiadać własne piłki do rozgrzewki i jednolity strój sportowy. Obuwie:
korkotrampki, trampki, lanki, lub obuwie dostosowane do nawierzchni boiska.
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 zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
zespołami (bezpośredni mecz/-e)
korzystniejsza różnica między zdobytymi a straconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
lepsza różnica bramek w całym turnieju
większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju

❖ jeżeli powyższe punkty nie przynoszą rozstrzygnięcia, 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 trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane
najpierw po 5, potem po razie do skutku.
7. Zgłoszenia – do dnia 04.05.2019 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczniów/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

