Załącznik do uchwały nr ….. /2016 Zarządu Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o.
w Białymstoku w sprawie Regulaminu Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej
EURO STADION 2016

Regulamin Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej EURO STADION 2016
§ 1.
Organizator
1. Organizatorem Amatorskiego Turnieju EURO STADION 2016 jest Stadion Miejski Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku.
2. Udział w turnieju jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej
EURO STADION 2016 i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
3. Turniej rozgrywany jest zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem
oraz obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 2.
Słowniczek
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć „Stadion Miejski” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej EURO STADION 2016;
3) turnieju – należy przez to rozumieć Amatorski Turniej Piłki Nożnej EURO STADION 2016;
4) Przedstawicielu Organizatora – przedstawiciel wyznaczony przez Stadion Miejski Sp. z o.o., który będzie nadzorował
przebieg turnieju;
5) Komisji Regulaminowej – należy przez to rozumieć powołaną przez Organizatora trzyosobową komisję nadzorującą
przebieg turnieju, w skład której wchodzi dwóch sędziów turnieju i przedstawiciel Organizatora.
§ 3.
Organizacja turnieju
1. Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska poprzez sport,
zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.
2. Organizator zapewnia uczestnikom:
1) wodę do picia;
2) piłki w rozmiarze 5;
3) boisko o wymiarach 50m x 32m;
4) bramki o wymiarach 5m x 2m;
5) obsadę sędziowską;
6) opiekę medyczną.
§ 4.
Termin, miejsce, zapisy
1. Turniej odbędzie się na boisku ze sztuczną murawą w okresie - lipiec - sierpień 2016,
2. Zgłoszenia drużyn (zapisy) do udziału w turnieju można składać w okresie: od daty ogłoszenia do dnia 20 lipca
2016 r.
3. Zgłoszeń do turnieju dokonywać należy mailowo pod adresem euro@stadion.bialystok.pl lub osobiście
w biurze Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica jest dostępny na stronie www.stadion.bialystok.pl
5. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia drużynowe.
6. Pytania można kierować pod numerem telefonu 85 654 86 77.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, gdy nazwa drużyny będzie obraźliwa i/lub
wulgarna.
8. Turniej przeprowadzany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:30, w terminach
ustalonych przez koordynatora w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn oraz dostępność boiska.
9. Szczegółowy schemat rozgrywek turnieju ustalony zostanie w oparciu o ilość zgłoszonych drużyn.
§ 5.
Uczestnictwo
1. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z roczników 2000 – 2005, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych:
1) U 13 – dzieci urodzone w latach 2003 – 2005,
2) U 16 – dzieci urodzone w latach 2000 – 2002.
3. Dopuszcza się uczestnictwo dzieci młodszych niż wskazane w ust. 1, w liczbie nie większej niż 3 osoby
w drużynie.
4. Każda z drużyn musi posiadać nazwę, składać się minimalnie z 6 zawodników grających (5 + bramkarz),
rezerwowych oraz pełnoletniego opiekuna lub trenera.
5. Zawodnik ma prawo reprezentować w ramach rozgrywek danej kategorii wiekowej wyłącznie drużynę,
do której został zgłoszony podczas zapisów.
§ 6.
Zasady gry
1. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”.
2. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza.
3. Zawodnicy powinni rozgrywać mecze w obuwiu sportowym, przeznaczonym na sztuczną trawę.
4. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
5. Rzuty karne wykonywane są z odległości 9 metrów.
6. Wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
7. Wrzuty z autów wykonywane są rękoma, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną.
8. Aut bramkowy wybijany jest z „piątki”.
9. Bramkarz po złapaniu piłki w ręce może rozpocząć grę w dowolny sposób.
10. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 15 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy
czym sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający
z niezamierzonych bądź celowych opóźnień.
11. Przewiduje się następujące kary indywidualne:
1) napomnienie (żółta kartka) - skutkować będzie karą 2-minutową, zawodnik ukarany napomnieniem schodzi z boiska
i może wejść do gry po upływie 2 minut od zejścia z pola gry po otrzymaniu napomnienia, o ile wcześniej drużyna
osłabiona nie straci bramki,
2) wykluczenie (czerwona kartka) - skutkować będzie karą 5-minutową; zawodnik ukarany czerwoną kartką jest
zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia boiska, na którym rozgrywane jest spotkanie; zawodnik rezerwowy może
wejść do gry po upływie 5 minut od wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przedstawionych w ust. 11, zespół na wniosek sędziego, trenera
lub pełnoletniego opiekuna drużyny przeciwnej może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczną decyzję w sprawie
dyskwalifikacji drużyny podejmuje Komisja Regulaminowa.
§ 7.
Przepisy porządkowe
1. Trener lub pełnoletni opiekun każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów
tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę Przedstawiciela Organizatora:
1) ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość oraz datę urodzenia zawodnika,
2) podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju.
2. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie Przedstawiciel Organizatora rozgrywek
w obecności zainteresowanych trenerów lub opiekunów drużyn.
3. Podczas turnieju w stroje sportowe danej drużyny mogą być przebrani tylko zawodnicy znajdujący się na Liście
Startowej.
4. Nad prawidłowym przebiegiem gry na boisku czuwają sędziowie.
5. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play.
6. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
7. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektu podczas trwania zawodów.
8. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych.
9. Zabrania się wywieszania na obiektach własnych banerów i transparentów bez konsultacji z Przedstawicielem
Organizatora.
10. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane
przez: zawodników, trenerów, managerów bądź rodziców, będą przez organizatora karane m.in. upomnieniami,
walkowerami czy wykluczeniem uczestników z turnieju.
11. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii Komisji Regulaminowej.

§ 8.
Punktacja
1. W rozgrywkach przyznaje się:
1) za zwycięstwo 3 punkty,
2) za remis 1 punkt,
3) za przegraną 0 punktów.
2. W przypadku tej samej liczby punktów o miejscu decyduje:
1) wynik bezpośredniej rywalizacji,
2) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
3) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
4) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
5) w przypadku, gdyby kryteria określone w pkt. 1-4 okazały się niewystarczające, o kolejności zespołów w tabeli
zadecyduje losowanie.
3. W przypadku remisu w meczu w ramach rozgrywek finałowych powinno nastąpić:
1) rozegranie dogrywki w czasie: 1 x 5 minut,
2) rozegranie rzutów karnych w serii po 5 strzałów,
3) rozegranie rzutów karnych do momentu uzyskania przewagi bramkowej.
§ 9.
Nagrody
1. Drużyny zajmujące miejsca 1-3 w turnieju otrzymują puchar, medale pamiątkowe oraz inne nagrody.
2. Zostaną także przyznane następujące nagrody indywidualne:
1) najlepszy strzelec turnieju,
2) najlepszy bramkarz turnieju.
3. O przyznaniu nagród, o których mowa w ust. 2 decyduje Komisja Regulaminowa.
§ 10.
Odpowiedzialność i ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione przez zawodników.
2. Za przedmioty pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada.
3. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące Regulaminu winne być kierowane do Organizatora.
2. Zastrzeżenia i protesty, o których mowa w ust. 1, będą rozpatrywane jedynie przed rozpoczęciem turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

