Trenuj z Mistrzem
Turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2003 i
młodszych

5.06.2011 Opole
1. Organizator turnieju : FOOTBALL ACADEMY OPOLE, KEEPER-LEO
2. Cel Turnieju :
Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez piłkę nożną oraz
wdrażanie zasad Fair Play i odpowiedniego zachowania.
3. Termin i miejsce rozgrywania Turnieju:
5.06.2011 godzina 11:00 ( zakończenie ok. 16:30 )
Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Sosnowskiego 12 w
Opolu
4. Zasady uczestnictwa.
Turniej jest dodatkową atrakcją imprezy charytatywnej „ Trenuj z Mistrzem”.
Podczas, której będzie można spotkać się oraz wspólnie trenować z bramkarzami z
polskiej ekstraklasy i nie tylko. Turniej jest bezpłatny.
I. Turniej Piłkarski
Turniej piłkarski skierowany będzie dla dzieci w wieku ośmiu lat. W imprezie
przewiduję się dwanaście zespołów z całej Polski. Każda z drużyn biorących udział
może liczyć maksymalnie 12 zawodników, którzy muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Chcąc uniknąć niezdrowej rywalizacji wywołanej chęcią zdobycia jak
najwyższego miejsca i nagród, kosztem idei samego szkolenia młodych piłkarzy, nie
planuje się typowej końcowej klasyfikacji turniejowej. Każdy z uczestników zostanie
nagrodzony medalem, a specjalne wyróżnienia „Mały Wielki Piłkarz” przypadnie
trzem najlepszym piłkarzom z każdej drużyny. W efekcie, u małych dzieci utrwala się
pozytywną formę rywalizacji, bez presji o wynik końcowy. Ideą turnieju jest spotkanie
najmłodszych piłkarzy z Polski, ich integracja oraz możliwość podnoszenia swoich
umiejętności w czysto sportowej atmosferze.

II. Bramkarskie gry i zabawy
Celem imprezy jest spotkanie dzieci i młodzieży rozpoczynającej przygodę
bramkarską, z autorytetami bramkarskimi i trenerskimi z klubów Polskiej Ekstraklasy.
Poprzez naszą inicjatywę chcemy dać dzieciom i młodzieży dużo radości i satysfakcji
z obcowania z bramkarskimi idolami.
Podczas wydarzenia co 40 minut pojawiać będą się inni zaproszeni bramkarze i
trenerzy, którzy poprowadzą trening bramkarski w formie zabawy. Po części
wspólnych treningów zostanie zorganizowany turniej bramkarski, w którym również
wszyscy chętni będą mogli wziąć udział. Turniej podzielony zostanie na sześć grup
wiekowych i odbędzie się w formie konkursu rzutów wolnych i karnych. Podczas
imprezy będzie również możliwość spotkania się, rozmowy, zrobienia zdjęcia czy
wzięcia autografu od swojego idola.

5. Regulamin turnieju:














boisko : 40x 25 m,
bramki 5 x 2,
czas gry: 13 min,
piłka nr 4,
drużyna: 12 zawodników ( w polu 5 zawodników + bramkarz),
zmiany: system hokejowy bez przerw w grze, ilość zmian dowolna. Strefa zmian
przy ławce rezerwowych,
wrzut z autu: przy przekroczeniu lini bocznej, wprowadzenie piłki do gry następuje
nogą
rzut wolny: podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się w odległości 5m od piłki,
rzut różny: wykonuje się nogą z narożnej linii boiska,
wznowienie gry przez bramkarza :wprowadza piłkę do gry nogą i może złapać
piłkę zagraną przez partnera z drużyny,
każdy zawodnik występuje ze stałym numerem na koszulce,
obowiązują przepisy PZPN piłki nożnej, dostosowane do umiejętności i wieku
zawodników.
system gry : każdy z każdym

6. Nagrody:
Każdy zawodnik otrzymuję pamiątkowy medal niezależnie od wyniku. Trzech
najbardziej wyróżniających się zawodników pod względem umiejętności, zachowania
czy postawy Fair Play otrzymuje specjalne wyróżnienie tzw. „ Mały Wielki Piłkarz”

7. Organizator zapewnia:





wspaniałą zabawę oraz niepowtarzalne sportowe emocje,
każda drużyna rozegra w turnieju 5 spotkań.
uprawnionych sędziów (Nie ubezpiecza startujących w turnieju. Nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.)
Nagrody i upominki

8. Zgłoszenia:
Ilość miejsc ograniczona (12 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia adresem e-mail: pawel@footballacademy.pl lub pod telefonem
604 143 913 (Paweł Jędrzejewski)
9. Uwagi:
Ewentualne sprawy sporne dotyczące przebiegu turnieju rozstrzyga Organizator po
zasięgnięciu opinii trenerów drużyn biorących udział w zawodach. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, zastrzega sobie również
możliwość zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem turnieju i poinformowanie o tym
wszystkie drużyny.

