Regulamin rozgrywek eliminacyjnych do turnieju o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 w
roku 2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rozgrywki są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a
zarazem formą rywalizacji sportowej w okresie zimowym na terenie poszczególnych
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
$2
Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
$3
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:
a)

rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej, z udziałem drużyn klubów — członków właściwych Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej i PZPN.

b)

Turniej finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem zwycięzców rozgrywek
eliminacyjnych.
$4

1.

W rozgrywkach eliminacyjnych i Turnieju Finałowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy
w 2019 r. kończą 12 rok życia i młodsi tj. urodzeni w 2007 roku i młodsi, potwierdzeni do
klubu i uprawnieni do gry, w systemie Extranet, przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki
Nożnej.

2.

W przypadku awansu drużyn jednego klubu do Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar
Prezesa PZPN w kategorii U-12 w roku 2019 oraz Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar
Prezesa PZPN w kategorii U-11 w roku 2019, zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym
Turnieju Finałowym.

3.

Listy zawodników uprawnionych do udziału w Turnieju Finałowym, potwierdzone przez
macierzysty Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, należy przekazać Komisji Technicznej
Turnieju Finałowego, przed jego rozpoczęciem.

4.

Fakt posiadania przez zawodników uczestniczących w Turnieju Finałowym badań lekarskich
potwierdza jeden z opiekunów drużyny. Pisemne oświadczenie w tym zakresie należy
przekazać Komisji Technicznej Turnieju Finałowego, przed jego rozpoczęciem

$5
W Turnieju obowiązują następujące zasady rozgrywania meczów:
1.

Czas gry 1 x 10 min

2.

Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać 5
zawodników tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz.

3.

Mecze odbywają się w halach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż
40m x 20m.

4.

Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.

5.

Wczasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje
zasada tzw. zmian powrotnych.

6.

Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.

7.

Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 11osobowej.

8.

Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na
wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia.

9.

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.

10. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki).
11. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem
karnym.
12. 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.
13. W zawodach grupowych i finałowych przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami:


zwycięstwo — 3 punkty,



mecz nierozstrzygnięty (remisowy) - 1 punkt,



przegrana — bez punktów.

Regulamin opracował Wydział Gier Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp.

