
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Edycja Turnieju Piłki Nożnej 
„W drodze do Reprezentacji” 

Istebna 
kat. 2010 i 2011 - 25 sierpnia 2021 r. 

kat. 2009 – 26/27 sierpnia 
 
 

Regulamin: 
 

1. Turniej w roku 2021 organizowany jest dla kategorii wiekowej: 2009 (młodzik 9x9 – czas gry 1x25 
min.), 2010 i 2011 (orlik 7x7 – czas gry 1x15 min.), - w drużynie mogą występować na boisku 
jednocześnie 2 dziewczynki, które w danej kategorii są o rok starsze. 

2. W kat. 2010 i 2011 system rozgrywek będzie opierał się na fazie eliminacyjnej, w której udział 
weźmie 14-16 drużyn rozlosowanych na 2 grupy. W każdej grupie obowiązywał będzie system gry 
„każdy z każdym” o wejście do fazy finałowej, w której będą grupy: złota i srebrna. W grupach tych 
ponownie będzie obowiązywał system gry „każdy z każdym”. Każda z kategorii będzie swoje mecze 
rozgrywała na innym obiekcie, na którym zostaną utworzone 3 boiska (3 mecze równolegle). Każda 
drużyna rozegra na turnieju min 3h meczów. 
W kat. 2009 będą 2 grupy po 7 zespołów, w każdej grupie w pierwszym dniu trwania odbędą się 
eliminacje do grup finałowych systemem „każdy z każdym”. Drugi dzień turnieju to faza finałowa w 
dwóch grupach: złotej i srebrnej. Każda grupa zarówno w pierwszym jak i drugim dniu turnieju 
będzie grała na dwóch różnych obiektach. Każda drużyna rozegra na turnieju w tym systemie po 150 
min dziennie (300 min w ciągu 2 dni = 5h !!!) 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły rozgrywek dostosowując do liczby 
zgłoszonych drużyn tak, aby były one możliwie najbardziej atrakcyjne. 

4. Mecze rozgrywane będą wg unifikacji PZPN, a zgłoszone drużyny posiadać winny zawodników 
należących do danego klubu potwierdzonego w systemie extranet.  

5. Rzuty wolne wg przepisów gry, mur 5 m., kary 1-3 min., zmiany systemem hokejowym w trakcie 
przerwy w grze, w kat 2010 i 2011 bez spalonych, w kat 2009 obowiązuje przepis o spalonym, 
numery na koszulkach zawodników obowiązują jednakowe przez cały czas trwania turnieju. 

6. W danej drużynie każdy zawodnik, który występuje na boisku musi być przypisany do klubu, który 
bierze udział w turnieju. Obowiązuje wydruk z Extranetu + dokument ze zdjęciem do wglądu przez 
czas trwania turnieju (regulamin turnieju nie przewiduje uczestnictwa drużyn składających się z 
zawodników, których przynależność jest w różnych klubach). 

7. W sytuacjach nie opisanych w regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. 
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8. Za wygrany mecz przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt. O kolejności miejsc w 
turnieju decyduje:  
- ilość zdobytych punktów 
- wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
- różnica bramek ze wszystkich spotkań  
- większa ilość goli zdobytych  
- rzuty karne 

9. W turnieju zostaną nagrodzone drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w grupach „złotych” oraz 
wyróżnieni zostaną w każdej kategorii – Najlepszy Bramkarz (wg klasyfikacji punktowej prowadzonej 
po każdym meczu) Najlepszy Strzelec oraz drużyna, która wygra grupę „srebrną”. 

10. Organizator zapewnia opiekę medyczną, wodę, obsługę sędziowską. 

11. Ubezpieczenie od NNW w czasie trwania turnieju oraz dojazdu i powrotu pozostaje w gestii 
uczestniczących klubów. We wszystkich sprawach spornych dotyczących turnieju, decyzje 
podejmuje organizator.  

12. Udział w turnieju jest równoczesny z akceptacją regulaminu oraz z przekazaniem jego 
organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów 
informacyjnych oraz promocji działań organizatora (przepisy RODO). 

13. Koszt udziału w turnieju wynosi 300 zł od drużyny w kat. 2010 i 2011 oraz 400 zł w kat. 2009 (w tej 
kwocie nie są zawarte koszty zakwaterowania i wyżywienia). 

14. Zapisy obowiązują tylko drogą mailową info@strefafutbolu.com  
15. Warunkiem wzięcia udziału jest wysłanie zgłoszenia i opłacenie wpisowego przelewem na konto 

APN Góral Istebna o nr: 06 1050 1083 1000 0090 3056 4174 – wpisując w tytule „pakiet 

sportowy” (inny tytuł przelewu będzie skutkował zwrotem kwoty). 
16. Wpłynięcie środków na konto jest potwierdzeniem udziału w turnieju. 
17. Zapisy przyjmujemy do końca 15 sierpnia.  
18. Podczas trwania turnieju trenerzy odpowiadają za swoich zawodników oraz za ewentualne szkody 

przez nich wyrządzone. 
19. Organizator udostępnia toalety i nie odpowiada za rzeczy zagubione. 
20. Trenerzy/opiekunowie drużyn oświadczają, że w pełni znają przepisy dot. obostrzeń związanych z 

pandemią COVID-19 oraz zobowiązują się do przestrzegania ich przez podopiecznych w trakcie 
trwania turnieju.  

21. Trenerzy/opiekunowie oświadczają, że znają sytuację każdego podopiecznego z osobna i wiedzą, że 
żaden z nich nie jest ani zakażony koronawirusem, ani w ostatnich 2 tygodniach nie miał styczności 
z zakażonym. 

22. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału jest również wysłanie wraz ze zgłoszeniem wypełnionych 
formularzy i oświadczeń, które udostępnione zostaną są na stronie www.strefafutbolu.com  
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