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BFC2012 - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2001 W               

 
Zasady uczestnictwa w zawodach 
Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, 
aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Zawodnicy muszą 
być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Przed rozpoczęciem rozgrywek w biurze zawodów 
nastąpi weryfikacja tożsamości zgłoszonych zawodników (obowiązkowe: legitymacja szkolna lub 
paszport oraz karta zdrowia). Drużyny uczestniczące w zawodach winny przedstawić organizatorowi 
listę maksymalnie 12 zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, numer 
koszulki. Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer zawodnika na 
koszulce podczas trwania turnieju. 
 
System rozgrywania zawodów 
Zespoły zostaną podzielone na 4 grupy eliminacyjne, w których rywalizować będą systemem  każdy 
z każdym. 
O kolejności w grupie decyduje: 

� liczba zdobytych punktów 
� bezpośredni pojedynek 
� różnica bramek 
� większa ilość strzelonych bramek 
� seria 3 rzutów karnych między zainteresowanymi drużynami 

W finale w przypadku remisu obowiązują rzuty karne, jak w pozostałych przypadkach. Na boisku w 
trakcie gry przebywa 5 zawodników z pola oraz bramkarz. 
Czas gry 1x15 minut w fazie grupowej oraz finałowej. Przy wznawianiu gry, po aucie bramkowym 
piłka zagrywana jest tylko i wyłącznie wyrzutem ręką na swojej połowie. Przy wznawianiu gry, po 
chwycie piłka zagrywana jest tylko i wyłącznie wyrzutem ręką. Bramkarz może zagrać piłkę na 
połowę przeciwnika, ale tylko ręką! W przypadku gdy piłka przekroczy połowę boiska następuje rzut 
wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Wprowadzanie piłki z autu odbywa się nogą po podłożu. Z 
rozpoczęcia gry nie można zdobyć bramki. Nie wolno z własnej połowy wrzucać piłki górnym 
podaniem z autu pod bramkę rywala ma to na celu zmuszenie zespołów do rozgrywania piłki. 
Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Za kontuzje, wypadki i inne zdarzenia losowe zaistniałe w czasie 
trwania turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności. Każda drużyna biorąca udział w turnieju 
zobowiązana jest do przestrzegania ładu i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są 
zawody sportowe za ład i porządek w przydzielonych szatniach odpowiadają trenerzy i opiekunowie 
grup, za wszelkiego rodzaju szkody odpowiada cały zespół. 
 
Sędziowanie 
Obsadę sędziowską zapewnia organizator (Sędziowie delegowani przez Pomorski Związek Piłki 
Nożnej). Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN danej kategorii wiekowej. Zmiany 
zawodników systemem hokejowym w strefie zmian przy ławce rezerwowych. Wykluczenia czasowe 
wg interpretacji sędziego 1-5 minut, a w skrajnych przypadkach wykluczenie z gry – czerwona 
kartka. Zawodnik ukarany wykluczeniem, może wystąpić dopiero w następnym meczu swojej 
drużyny. 
 
Opieka Medyczna 
Każdy zespół winien posiadać: 

� dokumenty zawodników + pesel 
� ważne badania lekarskie 
� polisę ubezpieczeniową na turniej lub oświadczenie trenera 
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Nagrody 
Każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast dziesięć 
najlepszych w klasyfikacji drużyn dodatkowo otrzymają trofea sportowe w postaci pucharów. 
Przewidziane są również atrakcyjne nagrody rzeczowe dla pierwszych dziesięciu zespołów, 
ufundowane przez sponsora technicznego – firmę PATRICK (www.patrick.eu). Pamiątką udziału w 
rozgrywkach będą wyjątkowe medale wyprodukowane specjalnie na nasz turniej i niezwykłe 
bursztynowe upominki znad morza wykonane przez Złotnika Roku 2010 – Adama Pstrągowskiego, 
prezesa zarządu firmy S&A SA (www.s-a.pl). 
Wyróżnienia indywidualne organizatorów otrzymują: 

�  najlepszy zawodnik turnieju 
�  najlepszy bramkarz turnieju (najmniejsza liczba straconych bramek) 
�  zdobywca największej ilości bramek 

 
Rozgrywki w technicznych ‘wymiarach’ 
Termin: 08-09 marzec 2012 
Obiekt Rogrywek: ERGO ARENA 
Ilość boisk: dwa 
Wymiary do gry: 44 na 22 metry 
Zawodnicy: urodzeni w 2001 roku i młodsi 
Ilość piłkarzy na boisku: 5 zawodników + bramkarz 
Ilość zespołów: max 24 
Czas gry: 15 bez przerwy 
Bramki: 5*2 m. 
 
Program Turnieju: 
07 marzec 2012 - przyjazd i zakwaterowanie do godziny 20.00 
08 marzec 2012 - mecze eliminacyjne w grupach od 9.00 do 19.00 
09 marzec 2012 - mecze pucharowe,ćwierćfinały,półfinały i wielki finał od 8.00 do 19.00 
 
Zakwaterowanie i wy żywienie: 
Wszystkie przyjezdne ekipy zostaną zakwaterowane w hotelach, 
schroniskach młodzierzowych oraz bursach szkolnych na terenie Trójmiasta. 
Kwatery dla uczestników turnieju są w bardzo dobrym stadardzie i położone w centrum miast. 
 
Koszty uczestnictwa oraz zgłoszenia. 
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata 400 zł do dnia 30 stycznia 2012 roku. 
na konto organizatora nr. ING S.A. 05 1050 1764 1000 0090 9092 2221 
Koszty pełnego pakietu wynosi 250 zł od osoby (dwa noclegi z pełnym wyżywieniem). 
Organizator dopuszcza udział w turnieju 12 zawodników oraz dwóch opiekunów. 
 
 
Obecność rodziców mile widziana na trybunach. Obok zawodów sportowych w tym samym czasie 
zapewniamy animatorów do różnych zabaw i konkursów. 
 
 
 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak również do interpretacji regulaminu 
w sprawach spornych. 
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