Regulamin Turnieju Copa Espanola
§1
DEFINICJE

1.
2.
3.
4.

Organizator – Fundacja Rozwoju Sportu Espanola z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 241, KRS:
0000682946.
Turniej – Rozgrywki Skrzatów i Żaków pod nazwą „Copa Espanola – I Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej Skrzatów i Żaków”.
Stadion – kompleks sportowy Stadion Śląski Chorzów znajdujący się przy ul. Katowickiej 10
w Chorzowie.
Organizatorem turnieju pn. „Copa Espanola – I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów i Żaków”,
jest Fundacja Rozwoju Sportu Espanola z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 241,
KRS: 0000682946.

§2
PRZEPISY OGÓLNE
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Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym regulaminem.
Obie kategorie wiekowe G1 i F2 będą rozgrywały swoje mecze na tych samych zasadach.
Turniej będzie rozgrywany na 12 boiskach.
Wymiary boiska: 30x26 m.
Liczba zawodników na boisku: 4 w polu + 1 bramkarz (4+1).
Czas gry 14 min.
Wymiary bramek 3m x 1,55m (ze względów organizacyjnych, organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia na części boisk bramki w rozmiarze 5x2 m.
Rozmiar piłki: 4.
Pole karne 11x7m.
Rzut karny wykonywany z 7m.
Rozpoczęcie gry z autu może być wykonywane poprzez wprowadzenie, lecz nie można bezpośrednio
zdobyć bramki bez uprzedniego podania – przeciwnik podczas rozpoczęcia z autu musi znajdować się
3m od zawodnika.
Rzuty wolne – można zdobyć bramkę z połowy przeciwnika, odległość muru 5m od piłki.
Rzut z rogu wykonywany wg przepisów gry w piłkę nożną (nie można wprowadzać piłki bez podania).
Wznowienie przez bramkarza do połowy boiska.
Rzut od bramki do połowy boiska.
Spalony – nie obowiązuje.
Dozwolone obuwie – płaska podeszwa, turfy, lanki (miękkie korki).
Ochraniacze goleni obowiązkowe.

19. Drużyna zgłaszająca zawodników jednocześnie potwierdza, że zawodnik nie ma przeciwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach Copa Espanola.
20. Linie – dopuszczalne stożki.

§3
CEL TURNIEJU

1.

Celami Turnieju są:
a. Doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci w warunkach meczu mistrzowskiego;
b. Zwiększenie doświadczenia i przeżyć emocjonalnych dzieci uczestniczących w rozgrywkach;
c. Zwiększenie motywacji wśród dzieci i rodziców do aktywności ruchowej oraz pokonywania
własnych ograniczeń;
d. Promowanie sportu wśród dzieci jako elementu niezbędnego do prowadzenia zdrowego trybu
życia;
e. Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci z rówieśnikami i rodzicami;
f. Umożliwienie nawiązania znajomości z rówieśnikami z innych krajów europejskich i stworzenie
okazji do przełamania bariery językowej;
g. Wzmocnienie wizerunku Śląska jako regionu promującego rywalizację sportową w duch
fair-play wśród najmłodszych.

§4
FORMUŁA TURNIEJU

1.
2.
3.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny zaproszone przez Organizatora.
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas dwóch dni turniejowych, zarówno dla skrzatów G2 (rocznik
2012) i żaków F1 (rocznik 2011).
Turniej będzie rozgrywany według poniższego schematu:
Etap I – rozgrywki grupowe każdy z każdym w 6 grupach z tajną klasyfikacją.
Etap II – podział drużyn na grupy według zgromadzonych wyników i rozgrywki grupowe każdy z każdym
w 6 nowych grupach.
Schemat:
Etap I
1. Sześć grup A-F: Grupa A-B: 6 drużyn, gr C-F: 5 drużyn
Etap II
2.

Sześć grup A’-F’
Gr. A’ – 6 zwycięzców wszystkich grup
Gr. B’ – 6 drużyn, które zajęły 2 miejsce w grupach

Gr. C’ – 5 drużyn, które zajęły 3 miejsce w grupach
Gr. D’ – 5 drużyn, 4 drużyny, które zajęły 4 miejsca w grupach A-F + 3 miejsce z najmniejszą ilością
pkt z grup A-F
Gr. E’ – 5 drużyn, 2 drużyny, które zajęły 4 miejsca w grupach A-F z największą liczbą pkt

A’ – A1, B1, C1, D1, E1, F1,
B’ – A2, B2, C2, D2, E2, F2
C’ – A3, B3, C3, D3, E3,
D’ – F3, A4, B4, C4, D4
E’ – E4, F4, A5, B5, C5
F’ – D5, E5, F5, A6, B6
4.
5.
6.
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W rozgrywkach mogą wziąć wyłącznie dzieci zgłoszone przez trenera lub koordynatora drużyny podczas
rejestracji turniejowej.
Drużyna może liczyć minimalnie 5 maksymalnie 10 zawodników.
Mecze będą rozgrywane w formule 4+1 (czterech zawodników w polu plus bramkarz).
Dopuszcza się wyłącznie zawodników należących do kategorii wiekowych w danym dniu turnieju (lub
młodszych):
a. - w dniu 25.05.2019 Skrzat G1 – U7,
b. - w dniu 26.05.2019 Żak F2 – U8.

§5
HARMONOGRAM I WYMOGI
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2.
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4.
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6.

Zgłoszenie udziału drużyn w Turnieju odbywa się na podstawie odpowiedzi na zaproszenie
i potwierdzenia u działu drogą mailową pod adres: biuro@fundacjaespanola.pl do dnia 12.04.2019 r.
Turniej odbywać się będzie w dniach 25.05.2019 (Skrzaty) oraz 26.05.2019 (Żaki) na obiekcie Stadionu.
Drużyny zgłoszone zobowiązane są do przybycia w godzinach pomiędzy 8:30, a 9:30 celem rejestracji
drużyny biorącej udział w rozgrywkach.
Dokumenty potrzebne do rejestracji:
a. Zgody rodziców wszystkich uczestników.
b. Karta zgłoszenia drużyny.
c. Ważne legitymacje szkole lub inny dokument tożsamości wszystkich uczestników
oraz trenera/opiekuna.
Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek będzie skutkowało
niedopuszczeniem do Turnieju
Turniej odbędzie się w godzinach 10:00 – 18:00 na 3 boiskach Stadionu Śląskiego, które zostaną
podzielone na 12 mniejszych boisk.

§6
PUNKTACJA

1.

2.

Punktacja i klasyfikacja są tajne i preferuje się rozpowszechnianie jej tylko pomiędzy sędziami
boiskowymi, sędziami stolikowymi i trenerami.
a. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt
b. Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt
c. Za porażkę drużyna otrzymuje 0 pkt
W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje (w przedstawionej
kolejności):
a. Bezpośredni mecz
b. Ilość strzelonych bramek
c. Różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami
d. Przy dalszej równości przeprowadzane jest losowanie przez sędziów stolikowych

§7
NAGRODY

1.

Z uwagi na wiek uczestników i tajną klasyfikację każdy zawodnik otrzyma tę samą nagrodę
sponsorowaną przez Santander Consumer Bank, Fundację Espanola i partnerów imprezy. Nie będą
przyznawane nagrody indywidualne.

§8
PROTESTY

1.

2.

Wszystkie sprawy, których regulamin nie obejmuje można zgłaszać bezpośrednio do Organizatora
poprzez adres mail: biuro@fundacjaespanola.pl lub bezpośrednio na piśmie na adres siedziby fundacji
przy ul. Tarnogórskiej 241, 44-100 Gliwice.
Wszelkie uwagi, protesty i zgłoszenia rozpatruje i rozstrzyga Organizator.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi– Fundacji Rozwoju Sportu Espanola
i jego Zarządowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.

