Turniej Piłki Nożnej o puchar
Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy
Regulamin
I Organizator:
MŁODZIEŻOWA RADA KONSULTACYJNA MIASTA BRODNICY, URZĄD MIEJSKI W BRODNICY
WSPÓŁORGANIZATOR: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRODNICY

II Termin i miejsce Turnieju
19.06.2021 (Sobota), od godziny 14.00
Boisko sztuczne (OSIR w Brodnicy)

III Zapisy
TURNIEJ JEST PRZEZNACZONY DLA GRUPY WIEKOWEJ 15-23 (Do rocznika 1998).
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 10 czerwca mailowo mrmbrodnica@wp.pl
lub w wiadomości na Facebooku Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta
Brodnica. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz
telefon kontaktowy.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia przynoszą ze sobą zgody rodziców lub
opiekunów. Zawodnicy zabierają ze sobą dokument potwierdzający tożsamość np.
legitymacja.

IV Przebieg rozgrywek
1. Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników, którzy ukończyli 15 lat i nie mają
więcej niż 23.
2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Brodnicy i Powiatu
Brodnickiego.
3. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie:
Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania.
4. Czas trwania meczu 12 minut + 3 minuty przerwy.
5. Losowanie odbywa się przed turniejem.
6. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
7. Drużyna ma obowiązek posiadać mniej więcej jednolite stroje (bramkarz musi być w
wyróżniającym się od pozostałych), buty z płaską podeszwą lub przeznaczone na
sztuczną nawierzchnię (obowiązuje regulamin korzystania z obiektu)
8. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu
oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby niestosujące się do zakazu zostaną
niezwłocznie usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego
przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5pkt.

9. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
10. Organizator decyduje o sprawach niezawartych w regulaminie oraz zarzeka sobie
prawa do zmian podczas turnieju.
11. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni, boiska
zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.

V ZASADY GRY
1. Mecze rozgrywane są „szóstkami” tj. 5+1 (w tym bramkarz). W czasie spotkania
obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej połowie boiska przy linii
środkowej boiska.
2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
3. Punkty przyznawane w meczu: trzy punty za zwycięstwo, jeden punkt za remis, zero
za przegraną.
4. O miejscu w grupie decyduje zdobyta ilość punktów. Przy równej ilości punktów
bezpośredni
pojedynek, następnie różnica bramek. Jeżeli to nie rozstrzygnie to
wówczas rzuty karne
5 . W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym w fazie pucharowej drużyny
wykonują serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna
z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię
następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one na przemian do momentu
zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny
wykonuje inny zawodnik. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy z zawodników wykonał
już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU.

