REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
JULIADA 2017
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. Partnerem sportowym Turnieju Piłki Nożnej organizowanego w ramach JULIADY jest Centrum Rozwoju
Com-Com Zone.
3. Producentem wykonawczym JULIADY jest Biuro Promocji Studio2 z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w
Krakowie, realizatorem Turnieju Piłki Nożnej organizowanego w ramach JULIADY jest Centrum Rozwoju
Com-Com Zone.
II. Cel
1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
popularyzacji piłki nożnej.
2. Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach w
piłce nożnej.
3. Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku dzieci.
III. Termin
Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. od godz. 9.00 na boiskach zewnętrznych przy Centrum
Rozwoju Com-Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6:
 25.06. (niedziela) godz. 9.00 – grupa starsza rocznik 2006 i młodsi
 25.06 (niedziela) godz. 9.00 - grupa młodsza rocznik 2008 i młodsi,
IV. Zgłoszenia
1. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej www.juliada.org.pl
2. 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 do 23 czerwca 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 23 czerwca 2017 r. na adres e-mail:
pilkanozna@juliada.pl (w takiej sytuacji należy dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej w dniu zawodów
przed pierwszym zagranym meczem),
 termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00.
3. Drużyny zobowiązane są do zgłoszeń na turniej wraz z pełnoletnim opiekunem (posiadającym dowód
tożsamości).
4. Opiekun drużyny ma obowiązek wypełnić formularz z danymi osobowymi i kontaktowymi drużyny,
którą reprezentuje.
5. Obowiązkowo drużyna na turniej musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez pełnoletniego
opiekuna.
6. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
turnieju oraz że jest zdrowy i może brać udział w meczach piłki nożnej.

7. Oryginały oświadczeń rodziców obowiązany jest dostarczyć opiekun grupy w dniu rozgrywek.
8. Brak pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów jest podstawą do dyskwalifikacji drużyny przez
organizatora.
9. Uwaga: instruktorowi/trenerowi/opiekunowi nie wolno dopuścić do gry dziecka bez wypełnionego
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego!
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
V. Kategorie
1. Turnieje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Starsi – rocznik 2006 i młodsi
b. Młodsi - rocznik 2008 i młodsi
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy zawodnik młodszy gra w grupie starszej.
W turnieju biorą udział chłopcy i dziewczęta w poszczególnych podanych kategoriach wiekowych.
Dziewczyny mogą przebywać na boisku na zasadzie dodatkowego zawodnika. W takiej sytuacji liczba
zawodników jednej drużyny na boisku wynosi 7+ 1. Z opcją tylko jednej dodatkowej zawodniczki
w czasie gry.
W turnieju mogą brać udział maksymalnie dziesięcioosobowe drużyny obowiązkowo przyprowadzane
i odprowadzane na obiekt sportowy przez przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna.
Cała ekipa liczy 10 zawodników (7 grających + 3 rezerwowych).
Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze
zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek (zawodnik nieposiadający dokumentu tożsamości ze
zdjęciem nie będzie dopuszczony do gry!).
W turnieju wystąpi maksymalnie 8 drużyn w każdej z kategorii wiekowych.
Organizator po przeanalizowaniu zgłoszeń zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu drużyn.

VI. Przepisy
Strój sportowy
1. Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mieć jednolite koszulki.
2. Podczas turnieju finałowego organizator na wypadek zbieżności kolorów koszulek wypożycza na czas
meczu koszulki treningowe typu lejbiki.
Boisko, piłka
1. Zawody rozgrywane są równolegle na dwóch połowach boiska sportowego.
2. Nawierzchnia boiska to trawa lub sztuczna trawa.
3. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr 4.
4. Wymiary bramek 5x2.
Zasady gry
1.
Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
2. Obowiązuje podział na dwie grupy po cztery drużyny.
3. System rozgrywek każdy z każdym w grupie.
4. Zwycięzcy grup zagrają o I miejsce a drużyny, które zajmą drugie miejsca w grupach o miejsce III.
5. Czas gry 1 x 20 minut.
6. W przypadku remisu podczas gry o miejsca I-III drużyny wykonują po trzy rzuty karne.
7. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe).
8. Podczas meczu jest jeden sędzia.
9. Sędzia może karać zawodników upomnieniami, karami czasowymi (1, 2, 3 minuty) lub całkowitą
dyskwalifikacją z danego spotkania (czerwona kartka).

10. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
11. 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.
12. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play:
a) naganne zachowania opiekunów drużyn może spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny
z rozgrywek finałowych,
b) naganne i wyjątkowo niesportowe zachowanie zawodników podczas turnieju finałowego (zarówno
podczas gry jak i w czasie przerw pomiędzy meczami) może spowodować całkowitą dyskwalifikacje
drużyny z rozgrywek finałowych,
c) naganne zachowanie kibiców podczas rozgrywek finałowych może spowodować zatrzymanie lub
zakończenie definitywne turnieju finałowego,
d) decyzje o dyskwalifikacji drużyny z turnieju finałowego podejmuje organizator wraz z sędzią
zawodów.
VII. Nagrody
1. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Za miejsca I – III drużyny nagradzane są medalami i dyplomami oddzielnie dla poszczególnych kategorii
wiekowych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania
przyczyny.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów przejazdów.
4. W trakcie turnieju organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.
5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane i pozostawione na obiektach mienie
majątkowe.
7.

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.
8. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna,
paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
9. 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 ).
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze JULIADY od dnia 19 czerwca 2017 przy recepcji
głównej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Kraków Nowa Huta lub od 19 czerwca 2017 r. 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.

