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Agat Deweloper Cup 
2013

O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czernica

I.Cel:
Propagowanie sportu oraz zdrowego stylu życia u dzieci.

II. Organizatorzy:
FC Wrocław Academy
Agat Deweloper
Gmina Czernica

III. Data i miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się 23 marca 2013  roku od godz. 10.00 w hali sportowej

IV. Uczestnicy:
1. Zawody rozegrane dla chłopców urodzonych w 2003 roku i młodszych.
2. Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie potwierdzenia przybycia drogą mailową do 
organizatora na adres email: d.chojka@fcwroclaw.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 
516 302 486 .Potwierdzenia udziału przyjmowane będą w terminie do 15.03.2013. 
3. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem,  
aktualne badania lekarskie (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza) 
4. Zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej 
drużyny.

Zaproszone zespoły:
GKS Katowice, SMS łódź, Górnik Zabrze, Lech Poznań, Widzew Łódź, Raków Częstochowa 
,Stadion Śląski Chorzów, Gwarek Zabrze, Ruch Chorzów ,GKS Bełchatów ,Korona Kielce 
,Piast Gliwice, Slovan Liberec, Banik Ostrava

V. Program zawodów.
09:30 -  przybycie drużyn. 
09:45 - odprawa techniczna, przedstawienie regulaminu i przypomnienie zasad gry
10: 00- rozpoczęcie zawodów
- przewidywane zakończenie zawodów ( w zależności od liczby zgłoszonych zespołów) 



             

VI. Regulamin rozgrywek

1. System rozgrywek:
-Faza Grupowa
Drużyny podzielone na dwie grupy po 4 zespoły./ 5 zespołów
W grupach gra „każdy z każdym”, czyli każdy zespół 3 mecze./ 4 mecze
- Faza Pucharowa
- Mecze o miejsca 8-1 ( 10-1)

2. Przepisy gry: 

Zespoły: 
Zespoły składają się maksymalnie z 12 piłkarzy urodzonych w roku 2003. Skład zespołów 
przed rozegraniem pierwszego meczu należy wpisać w protokół meczowy i dostarczyć do 
stolika sędziowskiego. W jednym czasie występuje 4 piłkarzy + bramkarz.
Pole gry, piłka i czas gry: 
boisko o wymiarach: 38 x 18 m gra do linii, 
bramki 2x3 m, piłka nr 4, 
czas gry: 10 minut/ 12 min
W turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z następującymi 
wyjątkami: 
- nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej, 
- zmiany hokejowe w strefie zmian, ilość dowolna, 
- odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m, 
- po przekroczeniu przez piłkę linii końcowej boiska, bramkarz wprowadza piłkę do
gry rzutem ręką, wyrzucona piłka nie może przekroczyć połowy, tzn. jej kontakt z 
zawodnikiem lub podłożem musi mieć miejsce na własnej połowie.
-po przejęciu piłki od zawodnika drużyny przeciwnej i złapaniu jej w ręce,
bramkarz może wprowadzić  piłkę tylko ręka.
-wszystkie rzuty wolne i rożne są rzutami pośrednimi 
- z autu wprowadzenie piłki do gry następuje nogą poprzez jej podanie, bramki zdobyte 
bezpośrednio z autu nie będą uznawane, 
- rozpoczęcie gry: podanie w dowolnym kierunku, bramki zdobyte bezpośrednio z 
rozpoczęcia nie będą uznawane,  
- w przypadku zakończenia meczu remisem w fazie półfinałowej i finałowej zarządzana jest 
tzw. „szwedzka dogrywka” tj. po każdej minucie gry sędzia zatrzymuję grę, a trenerzy 
zdejmują z boiska po jednym zawodniku, aż do momentu zdobycia pierwszej bramki, 

W fazie eliminacyjnej, w rozgrywkach grupowych o kolejności zajętych miejsc
decyduję w kolejności:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego pojedynku,
c) większa liczba zdobytych bramek,
d) korzystniejsza różnica zdobytych i straconych bramek,
e) w razie, gdy żadne z kryteriów wskazanych w ppkt. a)-d) nie przyniesie
rozstrzygnięcia – decyduje rezultat konkursu rzutów karnych wykonywanych pomiędzy
zainteresowanymi drużynami; 
f) W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny uzyskają tą  samą liczbę punktów



             

o kolejności zajętych miejsc decydują w kolejności:
- dodatkowa tabela uwzględniająca tylko mecze pomiędzy tymi drużynami,

Zawodnicy mogą rozgrywać mecze tylko w płaskim obuwiu piłkarskim,
przeznaczonym do gry w hali.

Kary dyscyplinarne: 
- czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (w przypadku straty bramki przez zespół 
grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara ulega anulowaniu i można 
wprowadzić do gry ukaranego zawodnika), 
– Za przewinienia podlegające, według powszechnie obowiązujących przepisów
o piłce nożnej, napomnieniu czerwona kartkę stosuje się karę wykluczenia z
meczu.
    

VII. Pozostałe sprawy organizacyjne:
1.Koszty uczestnictwa: 200 zł 
Kwota wpisowego płatna przelewem do dnia 21.03 tj. piątek
2. Organizator dla każdej drużyny biorącej udział zapewnia:
- napoje,
- posiłek,
3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie turnieju i zobowiązuje 
się do publikacji na stronie internetowej www.fcwroclaw2003futbolowo.pl aktualnych 
informacji. 

VIII. Opiekunowie 
1.Opiekunami drużyn są tylko i wyłącznie trenerzy z kwalifikacjami oraz kierownicy 
zespołów. Tylko oni mają prawo przebywać wraz z zawodnikami na boisku i w jego 
otoczeniu. Obowiązuje zakaz przebywania rodziców w strefie ławek rezerwowych. 

IX. Bezpieczeństwo graczy 
W przypadku kontuzji organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną. Na obiekcie będzie 
obecna Pani pielęgniarka. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utratę zdrowia przez 
dzieci wynikającą z gry oraz z nie właściwego zachowywania się na obiekcie. Obowiązek 
ubezpieczenia dzieci biorących udział w turnieju spoczywa na zgłaszających się klubach i ich 
trenerach. 

X. Porządek i bezpieczeństwo 
Trenerzy i opiekunowie drużyn są odpowiedzialni za swych podopiecznych. Mają obowiązek 
dbać o ich bezpieczeństwo oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, 
szatni i pomieszczeniach sanitarnych i nie pozostawiać ich bez opieki. Dla rodziców 
przygotowane będą miejsca na trybunach.



             

XI. Postanowienia końcowe.
1.Początek imprezy, ustala się na godz. 10:00.
2.Za ubezpieczenie oraz badania lekarskie i ich ważność w czasie zawodów odpowiada 
opiekun ekipy, który przybył na imprezę.
3.Odpowiedzialny za organizację imprezy jest FC Wrocław Academy.
4.Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu do 
przeprowadzenia zawodów.
5.W sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy decyzję podejmuje organizator.

Kontakt w sprawie turnieju:

Damian Chojka
516 302 486

d.chojka@fcwroclaw.pl
www.fcwroclaw2003.futbolowo.pl


