REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (FUTSAL)
JULIADA 2017
JUNIORZY STARSI
I.

Organizator
1. Organizatorem JULIADY jest Referat ds. Młodzieży i Seniorów Biuro MOWIS Urząd Miasta Krakowa,
Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 6 w
Krakowie.
2. Producentem wykonawczym JULIADY jest Biuro Promocji Studio2 z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36
w Krakowie.

II.

Cel
1.

Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji
piłki nożnej halowej.
Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych
w piłce nożnej halowej oraz integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży.

2.
3.
III.

Miejsce, czas
1.

Turniej Piłki Nożnej Halowej odbędzie się w hali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6.
Eliminacje do turnieju juniorzy starsi odbędą się w dniach 17-22 lipca 2017 r. w godzinach 16.00-20.30.
Turniej finałowy kategorii juniorzy starsi odbędzie się w dniu 23 lipca 2017 r.
Harmonogram rozgrywek zostanie umieszczony na stronie www.juliada.org.pl w dniu 15 lipca 2017r.
do godziny 15.00.
Zespoły zgłaszają swoją obecność w biurze zawodów – najpóźniej na 30 min. przed pierwszym rozgrywanym
meczem zgodnie z terminarzem rozgrywek.

2.
3.
4.
5.

IV.

Zgłoszenia
1.
2.
3.

W turnieju mogą wziąć udział wszystkie grupy amatorskie, a także członkowie klubów i stowarzyszeń.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej www.juliada.org.pl

Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową należy:




dostarczyć do recepcji turnieju, która znajduje się przy recepcji głównej Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Kraków Nowa- Huta w dniach od 19 czerwca do 13 lipca 2017 r. w godzinach pracy biura JULIADY tj.:
 pn.-pt. w godz. 12.00-18.00
 sob.-niedz. w godz. 9.00-15.00
lub przesłać skan zgłoszenia w wersji elektronicznej do 13 lipca 2017 r. na adres e-mail: futsal@juliada.pl
(w takiej sytuacji należy dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej w dniu zawodów przed pierwszym meczem).

4. Termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 18.00.
5. W grupie uczestniczącej w zawodach może być maksymalnie 10 osób.
6. O zakwalifikowaniu się do zawodów decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
V.

Kategorie
1. W turnieju prawo startu ma młodzież szkolna bez względu na przynależność klubową.
2. Rozgrywki odbywają się w kategorii wiekowej: juniorzy starsi rocznik ur. 1998 i młodsi.

VI.

Przepisy gry
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

W eliminacja obowiązywał będzie system rozgrywek grupowy „każdy z każdym”.
Z poszczególnych grup awansują po 2 najlepsze zespoły do finału
O kolejności drużyn w zawodach decyduje największa ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości
zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn o miejscu w grupie decyduje kolejno: bezpośrednie
spotkanie,
stosunek
bramek,
większa
ilość
strzelonych
bramek,
losowanie.
W systemie rozgrywek pucharowym w przypadku remisu w regulaminowym czasie zwycięzca zostanie
wyłoniony podczas konkursu rzutów karnych (3 rzuty karne. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową
(wyjątek stanowi gra nogą zawodnika w pola z bramkarzem dowolna ilość razy).
Drużyny liczą do 10 zawodników.
Ilość zawodników na boisku: 4 + bramkarz.
Mecze trwają 1x12, 1x15, 1x20 min. bez zmian strony. W zależności od szczebla rozgrywek.
Podczas turnieju prowadzona będzie klasyfikacja na najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza turnieju.
Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszonych zespołów.

VII.

Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody i medale pamiątkowe za miejsca 1-3 oddzielnie dla poszczególnych kategorii.
2. Pokwitowanie odbioru nagrody jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników odbierających nagrodę.
3. Organizator przyzna tytuł oraz pamiątkową statuetkę dla „Najlepszego Zawodnika”, „Najlepszego Bramkarza”,
„Najlepszego Strzelca” w poszczególnych kategoriach.

VIII.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez organizatorów tylko zgodnie z potrzebami organizacji
turnieju i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania
przyczyny.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas JULIADY, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna, paszport
lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
Producent zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze JULIADY przy recepcji głównej Centrum Rozwoju ComCom Zone Kraków Nowa Huta lub pod numerem telefonu informacyjnego JULIADY 574 993 106
w godzinach pracy biura tj. :
 pn.-pt. w godz. 12.00-18.00
 sob.-niedz. w godz. 9.00-15.00

