Regulamin rozgrywek o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN w kategorii U-12 i U-11
§1
Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach i Podokręgi Śl. ZPN są organizatorami rozgrywek
halowych rocznika 2007 i 2008 o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN. Rozgrywki mają na celu
wyłonienie drużyny, która będzie reprezentowała Śląski ZPN w turnieju finałowym
organizowanym przez PZPN w lutym 2019 roku.
§2
W turniejach preeliminacyjnym, eliminacyjnym i finałowym U-12 mogą uczestniczyć
zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi, natomiast w U-11 zawodnicy urodzeni w 2008
roku i młodsi. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach musza być potwierdzeni
i uprawnieni do gry w systemie Extranet przez właściwy Podokręg.
§3
1. Turnieje preeliminacyjne odbywają się w 12 Podokręgach Śląskiego ZPN. Podokręgi
wskażą zwycięzców (pełna nazwa klubu, imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy
do osoby kontaktowej) na piśmie z podpisem Prezesa Podokręgu na adres slaski@zpn.pl
do 20 grudnia 2018 r.
2. Turnieje eliminacyjne odbędą się w dniach 10-20 stycznia 2019r. i zagrają w nim
zwycięzcy na szczeblu Podokręgu w następujących grupach:
grupa 1: Bielsko-Biała, Tychy, Żywiec
grupa 2: Częstochowa, Katowice, Sosnowiec
grupa 3: Bytom, Lubliniec, Zabrze
grupa 4: Racibórz, Rybnik, Skoczów.
W roczniku 2007 organizatorami są Podokręgi Bielsko, Częstochowa, Zabrze i Racibórz,
natomiast w roczniku 2008 Podokręgi Tychy, Katowice, Lubliniec i Skoczów.
Podokręgi-organizatorzy wskażą miejsce i termin turnieju do 31 grudnia 2018r., natomiast
po zakończeniu turnieju zwycięzców (pełna nazwa klubu, imię i nazwisko, numer telefonu
i adres mailowy do osoby kontaktowej) na piśmie z podpisem Prezesa Podokręgu na adres
slaski@zpn.pl do 21 stycznia 2018r.
3. Turnieje finałowe odbędą się w dniach 25-27 stycznia 2019 r. z udziałem zwycięzców
czterech grup w systemie: 2 półfinały, mecz o 3 miejsce, finał. Najlepszy zespół turnieju
finałowego będzie reprezentował Śląski ZPN w turnieju o Puchar Prezesa PZPN.

4. W turnieju finałowym pary półfinałowe stworzą:
U11: zwycięzcy grup 1 i 4 oraz 2 i 3
U12: zwycięzcy grup 1 i 3 oraz 2 i 4
5. W turniejach preeliminacyjnych i eliminacyjnych hale oraz sędziów zapewniają
Podokręgi, a napoje Śląski ZPN.
Drużyny z 2. i 3. miejsc z turnieju eliminacyjnego otrzymają pamiątkowe koszulki.
§4
W turniejach preeliminacyjnych zasady rozgrywek ustalają Podokręgi, które mają obowiązek
przedstawienia listy zgłoszonych drużyn oraz systemu rozgrywek do 15 listopada 2018r na
adres slaski@zpn.pl.
W turniejach eliminacyjnych i finałowym obowiązują następujące zasady rozgrywania
meczów:
1. Czas gry w rozgrywkach wynosi 2 x 15 minut.
2. Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać
5 zawodników, tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz.
3. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników.
Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych.
4. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
5. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej
9-osobowej.
6. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko
na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia.
7. Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, nieruchomo stojącej piłki, odległość
przeciwnika od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie
piłki na boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania.
8. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki).
9. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem
karnym.
10. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola
bramkowego ręką, do połowy boiska. Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny
pośredni dla drużyny przeciwne z linii środkowej.
11. W zawodach przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami:
a) zwycięstwo - 3 punkty,

b) mecz nierozstrzygnięty (remisowy) - 1 punkt,
c) przegrana - bez punktów.
12. Kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania
równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje:
a) liczba

zdobytych

punktów

w

spotkaniu

między

tymi

drużynami

(wynik

bezpośredniego spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek,
d) rezultat rzutów karnych określonych w ust. 2.
13. Po nierozstrzygniętych spotkaniach sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3).
W przypadku, gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia
zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.
Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości
ustalenia kolejności miejsc o których mowa w ust. 1.
14. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny o zajętym
miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi
drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych
e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,
o kolejności drużyn w tabeli zadecyduje losowanie.
15. Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyć
zawodnika z gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika
powoduje całkowite wykluczenie go z gry.
16. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry
może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
17. W przypadku całkowitego wykluczenia zawodnika z gry, Organizator, uwzględniając
wagę przewinień zawodnika, stanowiących podstawę wykluczenia, może zadecydować
o nałożeniu na niego kary dyscyplinarnej.
18. Kadra na Turniej składa się z nie więcej niż 10 zawodników, którym towarzyszy
2 opiekunów.

19. Kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu swoich drużyn na Turniej oraz
ubezpieczają zawodników.
20. Protesty w sprawie zawodów są rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora
są ostateczne.
§5
Zwycięskie drużyny Turnieju finałowego otrzymają Puchar Prezesa Śląskiego ZPN i prawo
gry w Turnieju Finałowym o Puchar Prezesa PZPN, natomiast wszyscy zawodnicy
uczestniczący w turnieju finałowym otrzymają pamiątkowe koszulki i upominki.
§6
We wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami
niniejszego Regulaminu, decyzje podejmuje Organizator.
§7
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Śląskiego ZPN nr …. z dnia 24 września
2018r.
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