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Regulamin 

Turnieju Piłkarskiego dla chłopców z rocznika 2005 

„Chroberz Junior Cup 2021” 
 

 
I. Miejsce i Termin  

 
 Boisko wielofunkcyjne w Chrobrzu, przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 

 25.07.2021 r. w godz. 10:00 – 12:30 

 

II. Organizator 

 
 Gminny Klub Sportowy „Strzelec” Chroberz 

 

III. Cele turnieju  

 
 Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Złota i okolic. 

 Wyłonienie najlepszego zespołu. 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 Wyłowienie młodych talentów, którzy w przyszłości zasilili by szeregi GKS Strzelec.  

 

IV. Warunki uczestnictwa  

 
 Turniej przeznaczony jest dla chłopców z rocznika 2005 i młodszych. 

 Każda drużyna musi posiadać opiekuna pełnoletniego, który będzie przebywał z zespołem przez cały czas 

trwania turnieju. Brak opiekuna skutkuje wycofaniem zespołu z rozgrywek. 

 Każdy z zawodników musi dostarczyć oświadczenie podpisane (druk w załączeniu) przez opiekunów prawnych. 

 

V. Zgłoszenia do turnieju  

 
 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 18.07.2021 r. (włącznie).  

 Najpóźniej w dniu turnieju, przed pierwszym meczem, kapitan zespołu zobowiązany jest dostarczyć listę z 

zawodnikami, na której oprócz imienia i nazwiska zawodnika, powinna się znaleźć miejscowość zamieszkania, 

rok urodzenia, oraz zaznaczony kapitan zespołu oraz numer kontaktowy do kapitana. 

 Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę 

nożną.  

 Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.  

 Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych. 

 Drużyna która nie dostarczy kompletnych dokumentów (lista zgłoszeń oraz oświadczenia rodziców) nie 

zostanie dopuszczona do turnieju. 

 

VI. System rozgrywek  

 

 System rozgrywek: będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. 
 

VII. Przepisy i skład drużyny 

 
 Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.  

 Zespoły rywalizować będą w 5 osobowych składach (bramkarz i czterech zawodników w polu). 

 Zmiany odbywają się systemem hokejowym. 

 Zakaz gry w metalowych wkrętach. 

 Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.  

 O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:  

a) liczba zdobytych punktów,  

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,  

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,  

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.  

e) losowanie  
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 Kary dyscyplinarne :  

a)  kara 2 minut za przekleństwa oraz brutalne faule. 

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący czerwoną 

kartkę pauzuje w kolejnym meczu (ale w kolejnym dany zespół gra w składzie 5 osobowym) 

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju  

d) walkower – wynik 5:0  

 Drużyna, która nie stawi się na mecz (10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 5:0. 

 Warunkiem koniecznym aby drużyna mogła rozegrać mecz jest minimum 3 graczy (2 w polu +bramkarz) 

 Czas trwania meczu uzależniony od liczby meczów w całym turnieju. 

 Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.  

 Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie nogą z linii bocznej.  Przy pomocy tego rzutu nie można 

bezpośrednio strzelić gola.  

 Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.   

 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

 
 Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z Turnieju lub walkower. Karę 

orzeka organizator.  

 Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w 

rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we 

własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w 

Turnieju.  

 Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.  

 Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.  

 Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach 

regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.  

 Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości 

zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.  

 Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione na terenie stadionu  oraz trakcie 

trwania turnieju.  

 Za szkody powstałe na obiekcie odpowiada drużyna.  

 Wyniki oraz tabele będą dostępne na stronach www.gksstrzelec.pl   oraz www.chroberz.info   
 

IX. Patronat medialny 

 

Serwis internetowy chroberz.info 

 

UWAGA ! 

Na obiekcie jest kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.  

http://www.gksstrzelec.pl/
http://www.chroberz.info/

