MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-15
o Puchar Prezesa POZPN

27.11.2022, niedziela, boisko pod balonem WISŁA Płock
Czas gry 1x10 minut, zawodnicy 4+1.
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-15
o Puchar Prezesa POZPN

REGULAMIN
I.

Organizatorem Mikołajowego Turnieju o Puchar Prezesa POZPN dla U-15 jest
Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

II.

CEL.
1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie dziecięcych pasji.
2. Wychowanie przez sport. Spełnianie dziecięcych marzeń.
3. Promocja zabawy w duchu fair play .
4. Poszukiwanie młodych kandydatów do szkolenia piłkarskiego.
5. Propozycja

aktywnego

spędzania

wolnego

czasu,

w

dobie

komputerów

i zagrożeń społecznych.
6. Uaktywnienie ośrodków piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim.
7. Dostarczenie radości i satysfakcji z rywalizacji sportowej.
8. Zainteresowanie piłką nożną młodych adeptów.
9. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sportowego.
10. Kształtowanie osobowości zawodników.
11. Opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych
12. Wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych takich jak:
koordynacja ruchowa, szybkość, zwrotność, gibkość.
13. Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu
sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej,
osobistej i duchowej.
14. Przegląd zawodników pod względem kadry POZPN.
15. Rozwijanie współpracy i integracji dzieci, młodzieży i kadry szkoleniowej POZPN.
16. Kształtowanie pozytywnych postaw osobowościowych.
17. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich
systematyczne uczestnictwo w sporcie.
III.

DRUŻYNY.
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1. W Turnieju mogą brać udział tylko zespoły klubowe, zrzeszone w POZPN.
2. Drużyny składają się z 12 zawodników, na boisku grają zespoły sześcioosobowe,
w tym bramkarz (4+1) minimum 5 zawodników na boisku.
3. Zespoły biorące udział w rozgrywkach na wezwanie organizatora mają w trakcie Turnieju
przedstawić do weryfikacji ważne legitymacje szkolne lub dokument ze zdjęciem.
4. Na każdy Turniej trener dostarcza oświadczenie o posiadaniu przez zawodników
aktualnych, indywidualnych kart zdrowia zawodnika.
5. Drużynę zawsze musi prowadzić trener z ważną licencją trenerską.
6. Przepisy zostały dostosowane zgodnie z wymogiem Unifikacji PZPN.

IV.

BOISKO
1. Boisko – Orlen Arena, bramki do piłki ręcznej

V.

ZAWODNICY.
1.

Zawodnicy U-15 i młodsi.

2.

Zawodnicy mają obowiązek występowania w obuwiu halowym lub piłkarskim typu lanki,
bądź turfy (obuwie warunkowane od regulaminu właściciela obiektu) oraz
obowiązkową grę w ochraniaczach.

VI.

CZAS TRWANIA SPOTKAŃ.
1. Mecze trwają 1 x 10 minut bez zmiany stron.

VII.

ZASADY GRY.
1. Brak spalonych.
2. Piłka rozmiar 5.
3. Wrzut z autu nogą.
4. Możliwość gry wślizgiem, wślizg traktowany jako element gry.
5. Rzuty wolne – zgodnie z decyzją sędziego.
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6. Odległość muru od piłki 7 m.
7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9m.
8. Zmiany powrotne (hokejowe), w wyznaczonym miejscu.
9. Wznowienie gry tzw. „5” oraz rzut bramkarski od bramki do połowy przeciwnika,
wprowadzenie piłki do gry w dowolny sposób. Po złapaniu piłki z gry dozwolona gra za
połowę.
10. Z rozpoczęcia gry i wznowienia gry, nie można zdobyć bramki bezpośrednio.

KARY INDYWIDUALNE.

VIII.

1. Kary minutowe – 1, 2, 3 minuty, w miejsce ukaranego wchodzi następny zawodnik,
drużyna zawsze gra w komplecie.
2. Czerwona kartka za brutalny faul, bądź niesportowe zachowanie na boisku lub poza nim.
3. W przypadku zachowania niezgodne z ideą fair – play zawodników, trenera lub rodziców,
organizator może przyznać walkower za mecz, bądź wykluczyć zespół z rozgrywek.

IX.

PUNKTACJA.
1. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty.
2. Za remis zespół otrzymuje 1 punkt.
3. Za porażkę zespół otrzymuje 0 punktów.
KOLEJNOŚĆ ZESPOŁÓW.

X.

1. Kolejność zespołów ustalana będzie zgodnie z przepisami PZPN:
2.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym
miejscu kolejno decyduje:

3. a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu miedzy tymi drużynami (wynik
bezpośredniego spotkania),
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4. b) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju
finałowym,
5. c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek we wszystkich
spotkaniach turnieju,
6. d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 3.
7. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym, sędzia zarządza
wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 3). W przypadku
gdyby pierwsza seria rzutów nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje
wykonywanie rzutów karnych „na przemian” aż do rozstrzygnięcia.
1. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Za porządek w szatniach i w miejscach wyznaczonych jako ławka rezerwowych
odpowiada trener wraz z drużyną.
3. POZPN nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie
rozgrywania Turnieju.
4. Władze klubów biorących udział w Turnieju ubezpieczają swych zawodników na
czas trwania rozgrywek.
5. Sędziów oraz opiekę medyczną zapewnia organizator Płocki Okręgowy Związek
Piłki Nożnej.

6. W przypadku drastycznych naruszeń Regulaminu rozgrywek, a zwłaszcza
zasad fair –play i dobrego wychowania przez zawodników, trenerów,
rodziców bądź kibiców danego klubu, istnieje na wniosek sędziego lub
organizatorów, możliwość przekazania naruszeń regulaminu do Wydziału
Dyscypliny POZPN z wnioskiem o karę finansową dla klubu, do wydalenia
z Turnieju zawodnika bądź klubu włącznie.
7. Za zachowanie rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczestniczących
w Turnieju oraz kibiców odpowiada dany klub, wszystkie szkody poniesione
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przez POZPN bądź właściciela obiektu poprzez niewłaściwe zachowanie,
pokrywa dany klub. Jako organizator informujemy, iż udział zawodników,
trenerów i osób im towarzyszącym w rozgrywkach jest jednoznaczny
z zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
jak i wizerunku dla potrzeb Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
8. Za czystość na boisku i poza oraz i pozostawione rzeczy w szatniach
odpowiadają opiekunowie klubów. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu
będzie wiązać się z sankcjami ze strony Organizatorów. W przypadku
drastycznych nieczystości pozostawionych na boisku, poza oraz w szatni
Organizator będzie nakładał na kluby kary finansowe.
9. Brak udziału w Turnieju zgłoszonej drużyny wiąże się z karą finansową
zgodnie z regulaminami.
10. Pozostałe niezamieszczone ustalenia zgodnie z regulaminem MZPN.
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………………………………………………………………..
NAZWA KLUBU

L. p. Imię zawodnika Nazwisko zawodnika

Data urodzenia Numer koszulki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Trener: …………………………………… nr licencji…………………............ nr telefonu………………………….
Prezes ……………………………………………
nr telefonu: ………………………………….

adres e-mail: ………………………………
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O ŚWIADCZENI E

Ja niżej podpisany ……………………………………..……………………………….
legitymujący się dowodem osobistym numer ……………………………..………………….
niniejszym oświadczam, że zawodnicy drużyny
………………………………………………. wpisani do protokołu turnieju/ligi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
rozgrywanych w dniu ……………………… roku posiadają ważne badania lekarskie, na
podstawie których
mogą brać udział w powyższym turnieju.
Jednocześnie akceptuję regulamin turnieju, zostałem poinformowany, że ubezpieczenie
zawodników
Klub powinien wykupić we własnym zakresie.
Miejsce w którym odbywa się Turniej jest mi znane, akceptuję je (po poinformowaniu
zawodników i ich rodziców, otrzymałem informację o ich akceptacji), nie widząc
przeciwwskazań do rozgrywania na tym obiekcie zawodów.

………………………………………………….
podpis kierownika drużyny/ trenera
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że moje dziecko spełnia określone poniżej warunki umożliwiające
udział w
dniu ……………………………………………...2022r., oraz:

(1) Nie jest osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich
domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji
m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
(2) Nie mieszka wspólnie z osobami będącymi na obowiązkowej izolacji lub
kwarantannie.
(3) W ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub skierowanie do izolacji.
(4) Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę
wszystkich uczestników wydarzenia.
(5) Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie
nieprawidłowych
informacji
w zakresie mojego stanu zdrowia.
(6) Oświadczam, iż znane mi są zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie trwania
epidemii lub w okresie podwyższonego ryzyka.
(7) Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub
okresie bezpośrednio po wydarzeniu, pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia,
które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
Dane oświadczającego (prosimy o czytelne wypełnienie)
____________________________ ____________________________ ______________________

Imię i nazwisko

Numer kontaktowy / adres email

Data i podpis
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej jako administrator danych informuje, że
Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i
organizowaniem wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii
COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Przysługuje Pani/u prawo
żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą
być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa, mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat
Sanitarny) i służbom porządkowym. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania
danych osobowych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia
wskazanego celu. Dane będą przetwarzane przez okres do miesiąca czasu po
zakończeniu wydarzenia. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować
się z administratorem danych.
Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej pobiera od Państwa dane kontaktowe w
postaci imienia, nazwiska, nr telefonu lub adresu e-mail na wypadek stwierdzenia u
któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o
ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.
Zgadzam się na publikowanie wizerunku mojego dziecka, jeżeli chodzi o zdjęcia z
turnieju w celach marketingowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Dane oświadczającego (prosimy o czytelne wypełnienie)
____________________________ ___________________________ ______________________

Imię i nazwisko

Numer kontaktowy / adres email

Data i podpis

