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FOOTBALL ACADEMY OPOLE

Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez piłkę nożną oraz
wdrażanie zasad Fair Play i odpowiedniego zachowania.

(zakończenie ok. 15:30 w zależności od ilości
drużyn).
Hala widowiskowo- sportowa „Okrąglak” OPOLE ul. Oleska 70.

Organizator ustala wpisowe 250 złotych. Udział w Turnieju biorą wyłącznie
piłkarze posiadający: dokument tożsamości ze zdjęciem, aktualne
badania lekarskie, do wglądu przez organizatora i opiekunów drużyn w
dniu imprezy. Do sprawdzania dokumentów uprawnieni są sędziowie oraz

organizatorzy Turnieju. Listę zawodników (max. 12 osób)

Organizator turnieju:

Cel Turnieju:

Termin i miejsce rozgrywania Turnieju:

Zasady uczestnictwa:

30.05.2010 godzina 09:00

należy złożyć w dniu turnieju u organizatora.



boisko : 40 x 25m,
bramki 3 x 2m,
czas gry: 10 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 reką,
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

zawodników.

Przebieg naszego spotkania różni się od tradycyjnych turniejów
organizowanych w Polsce. Startuje 12 drużyn, grających systemem
„każdy z każdym” w dwóch wcześniej wylosowanych grupach. Każda
drużyna rozegra 5 meczy.
Chcąc uniknąć niezdrowej rywalizacji wywołanej chęcią zdobycia jak
najwyższego miejsca, pucharu, często kosztem idei samego szkolenia
młodych piłkarzy, rezygnujemy z typowej końcowej klasyfikacji turniejowej
(nie prowadzimy punktacji, wyniki są tylko statystyką. Pragniemy, aby
najmłodsi piłkarze, bez niepotrzebnego stresu związanego ze straconą
bramką, popełnionym błędem, mieli możliwość spotkania się ze swoimi
rówieśnikami i podnoszenia swoich umiejętności w czysto sportowej
rywalizacji. Mamy nadzieję, że formuła takich spotkań ma szansę na stałe

zaistnieć w programie szkolenia piłkarskiego w Polsce o czym
świadczy chociażby ostatni Turniej organizowany przez Akademię

Piłkarską nr.21 im. Henryka Reymana.

Regulamin turnieju:
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Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowy dyplom, a każdy zawodnik
medal niezależnie od osiągniętego wyniku.
Trzech najbardziej wyróżniających się zawodników z każdej drużyny pod
względem umiejętności, zachowania i postawy Fair Play otrzymuje
specjalny medal
tzw. MAŁY WIELKI PILKARZ.

- napoje,
- wyżywienie,
- opiekę medyczną,
- uprawnionych sędziów (Nie ubezpiecza startujących w turnieju. Nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.),
- wspaniałą zabawę oraz niepowtarzalne sportowe emocje,
- każda drużyna rozegra w turnieju 5 spotkań.

Drużyny należy zgłaszać
Ilość miejsc ograniczona (12 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia pod telefonem:

Lub pod adresem e-mail:

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 poinformowania o tym
wszystkie drużyny.

Nagrody i puchary:

Organizator zapewnia:

Zgłoszenia:

mariusz@footballacademy.pl pawel@footballacademy.pl

Uwagi:

do 1.05.2010.

+48 502 635 835 +48 604 143 913
+48 507 930 003

turniej@footballacademy.pl



Football Academy
Sempołowskiej 1

45-044 Opole
Tel : +48 77 547 13 32
Tel : +48 502 635 835

www.footballacademy.pl
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