MŁODE TALENTY

REGULAMIN TURNIEJU
"KURPIE SUMMER CUP"
ROCZNIKI 2013 - 2014 - 2015 - 2016

SPEŁNIAMY SPORTOWE MARZENIA !!!

PROFESJONALIZM I PASJA

DOSKONAŁA PUBLICZNOŚĆ

Event Towarzyszący - Cykl Imprez Sportowych"POKONAJ MISTRZA"

REGULAMIN TURNIEJU
OPIS I SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

Nazwa wydarzenia: Turniej Piłkarski "Kurpie Summer Cup"
Termin: 27.08.2022
Czas trwania: turniej jednodniowy w godzinach 9:00 - 17:00
Organizator: UKS Future is Now
Współorganizatorzy: Miasto Ostrołęka, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Powiat Ostrołęcki
Strona internetowa: eventypilkarskie.pl/uksfutureisnow
Charakter imprezy: turniej piłkarski + piknik sportowy
Miejsce imprezy: Stadion Miejski ul. Witosa 1 w Ostrołęce
Cel wydarzenia:
propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci
nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników turnieju
wychowanie poprzez sport
integracja różnych środowisk społecznych
poprawa poziomu sportowego
popularyzacja piłki nożnej w społeczeństwie
MIASTO
OSTROŁĘKA

Kategoria wiekowa i ubezpieczenie

drużyny z roczników 2013, 2014, 2015 i 2016
uczestnik turnieju musi posiadać w czasie jego trwania ważny dokument
tożsamości ze zdjęciem
uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny
za grupę i ewentualne szkody odpowiedzialny jest opiekun grupy
Nagrody i wyróżnienia
wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal
wszystkie drużyny w turnieju otrzymują pamiątkowy puchar
najstarszy rocznik turnieju gra o miejsca - drużyny na podium otrzymują
puchary za I, II i III miejsce
w rocznikach 2013, 2014 i 2015 zostanie wyłoniona Złota Drużyna z
najlepszych zawodników biorących udział w danym roczniku - każdy trener
wybiera jednego zawodnika swojej drużyny
dodatkowe

nagrody

indywidualne

towarzyszącym "Pokonaj Mistrza"

dla

zawodników

w

wydarzeniu

nagrody za aktywność do odebrania w

Strefie Nagród oraz wyróżnienia dla najlepszych zawodników rywalizujących
w Piłkarskich Wyzwaniach
nagrody będą rozdawane jedynie podczas uroczystego zakończenia turnieju
drużyny zobligowane są do uczestnictwa w ceremonii rozdania nagród
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ROCZNIK 2013
PODSTAWOWE REGUŁY GRY

W turnieju wystąpi 10 drużyn
Każda drużyna może powołać maksymalnie 14 zawodników
System: dwie grupy po 5 drużyn + faza pucharowa
O kolejności miejsc w tabeli decyduje: ilość punktów, bezpośredni pojedynek,
więcej strzelonych bramek, różnica bramek, dodatkowe rzuty karne
Każda drużyna rozegra 6 meczów, 4 w fazie grupowej i 2 w fazie pucharowej mecze trwają 15 min. w fazie grupowej i 20min. w fazie finałowej
Dwie pierwsze drużyny z grup wchodzą do fazy finałowej rywalizując o miejsca 1-4,
dwie kolejne walczą o miejsca 5-8 natomiast dwie ostatnie o miejsca 9-12
Boisko i bramki: 2 boiska (trawa naturalna). Boiska o wymiarach 60x35(m),
natomiast bramki o wymiarach 5x2(m)
Ilość zawodników: 6+1(bramkarz)
Zmiany hokejowe, przy linii bocznej boiska, połowy zajmowanej przez drużynę
Nie ma gry na spalone
Odległości: mur przy rzucie wolnym – 5 m, rzut karny – 7 m.
Auty: podanie nogą (nie wprowadzamy piłki z autu)
Kary: 2 min, 5 min, wykluczenie z gry
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju
Zasady nieujęte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN
Najstarszy rocznik w turnieju gra o miejsca od 1 do 10 - każdy zespół otrzyma
puchar/statuetkę oraz medale z logo turnieju, a trzy najlepsze drużyny
uhonorowane zostaną dodatkowymi medalami oraz pucharami za miejsca 1-3
MECZE ODBYWAJĄ SIĘ O WYZNACZONYCH GODZINACH !!!
SPÓŹNIONE DRUŻYNY NIE ZAGRAJĄ SWOICH SPOTKAŃ
LUB ICH MECZE ZOSTANĄ SKRÓCONE
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ROCZNIK 2014
PODSTAWOWE REGUŁY GRY

W turnieju wystąpi 10 drużyn
Każda drużyna może powołać maksymalnie 10 zawodników
System: dwie grupy po 5 drużyn + faza finałowa
O kolejności miejsc w tabeli decyduje: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, więcej
strzelonych bramek, różnica bramek, dodatkowe rzuty karne
Każda drużyna rozegra 6 meczów, 4 w fazie grupowej i 2 w fazie finałowej - mecze
trwają 15 minut - faza grupowa i 20 minut - faza finałowa
W tym roczniku nie będzie ogłaszana klasyfikacja końcowa (każda drużyna
otrzymuje taką samą pamiątkową statuetkę oraz medale "KSC")
Boisko i bramki: 2 boiska (sztuczna trawa). Boiska o wymiarach 40x25(m),
natomiast bramki o wymiarach 3x1,55(m)
Ilość zawodników: 4+1(bramkarz)
Zmiany hokejowe, przy linii bocznej boiska, połowy zajmowanej przez drużynę
Nie ma gry na spalone
Odległości: mur przy rzucie wolnym – 5 m, rzut karny – 5 m.
Auty: podanie nogą lub wprowadzenie (przed strzałem na bramkę wymagane
będzie podanie piłki partnerowi z drużyny)
Rozpoczęcie od bramki: piłka nie może przekroczyć połowy boiska, jeżeli tak się
wydarzy grę wznawia przeciwnik z autu na połowie boiska. Drużyna przeciwna w
momencie wprowadzania piłki nie może przekroczyć strefy wyznaczonej
pachołkamI
Kary: 2 min, 5 min, wykluczenie z gry
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju
Zasady nieujęte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN
MECZE ODBYWAJĄ SIĘ O WYZNACZONYCH GODZINACH !!! SPÓŹNIONE DRUŻYNY
NIE ZAGRAJĄ SWOICH SPOTKAŃ LUB ICH MECZE ZOSTANĄ SRÓCONE
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ROCZNIK 2015
PODSTAWOWE REGUŁY GRY

W turnieju wystąpi 10 drużyn
Każda drużyna może powołać maksymalnie 10 zawodników
System: dwie grupy po 5 drużyn + faza finałowa
O kolejności miejsc w tabeli decyduje: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, więcej
strzelonych bramek, różnica bramek, dodatkowe rzuty karne
Każda drużyna rozegra 6 meczów, 4 w fazie grupowej i 2 w fazie finałowej - mecze
trwają 15 minut - faza grupowa i 20 minut - faza finałowa
W tym roczniku nie będzie ogłaszana klasyfikacja końcowa (każda drużyna
otrzymuje taką samą pamiątkową statuetkę oraz medale "KSC")
Boisko i bramki: 2 boiska (sztuczna trawa). Boiska o wymiarach 40x25(m),
natomiast bramki o wymiarach 3x1,55(m)
Ilość zawodników: 4+1(bramkarz)
Zmiany hokejowe, przy linii bocznej boiska, połowy zajmowanej przez drużynę
Nie ma gry na spalone
Odległości: mur przy rzucie wolnym – 5 m, rzut karny – 5 m.
Auty: podanie nogą lub wprowadzenie (przed strzałem na bramkę wymagane
będzie podanie piłki partnerowi z drużyny)
Rozpoczęcie od bramki: piłka nie może przekroczyć połowy boiska, jeżeli tak się
wydarzy grę wznawia przeciwnik z autu na połowie boiska. Drużyna przeciwna w
momencie wprowadzania piłki nie może przekroczyć strefy wyznaczonej
pachołkamI
Kary: 2 min, 5 min, wykluczenie z gry
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju
Zasady nieujęte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN
MECZE ODBYWAJĄ SIĘ O WYZNACZONYCH GODZINACH !!! SPÓŹNIONE DRUŻYNY
NIE ZAGRAJĄ SWOICH SPOTKAŃ LUB ICH MECZE ZOSTANĄ SRÓCONE
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ROCZNIK 2016
PODSTAWOWE REGUŁY GRY

Liczba zawodników na boisku - 3 zawodników
Maksymalna liczba graczy - 10 zawodników w jednej drużynie
Boisko o wymiarach 14x10(m) metrów z bandami i 4 bramkami BazookaGoal
Każde spotkanie rozpoczynamy wspólnym sygnałem dźwiękowym zawodnicy ustawieni są plecami do siebie na środku boiska. Po sygnale
dźwiękowym zawodnicy odwracają się i walczą o piłkę (zdjęcie obok)
Czas trwania spotkań 15 minut - przerwy między meczami wynoszą 5 minut
Zmiany hokejowe - zawodnik może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu
go przez zawodnika schodzącego
Po zdobyciu bramki drużyna tracąca bramkę wznawia grę spod własnych
bramek, natomiast druga drużyna musi wrócić na swoją połowę boiska dopiero wtedy gra może być wznowiona
Wznowienie gry po faulu lub wypadnięciu piłki za boisko - drużyna przy piłce
wznawia grę najszybciej jak to możliwe
Nie stosuje się kar minutowych. W przypadku niesportowego zachowania w
wyjątkowych sytuacjach obowiązuje wykluczenie zawodnika z meczu
Zmagania sędziują trenerzy drużyn występujących w danym meczu szczegóły ustalamy na odprawie przed turniejem
Wyniki poszczególnych spotkań nie będą zapisywane, a klasyfikacja końcowa
nie będzie ogłaszana - każda drużyna otrzymuje puchar oraz medal "KSC"
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju
Zasady nieujęte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN
MECZE ODBYWAJĄ SIĘ O WYZNACZONYCH GODZINACH !!! SPÓŹNIONE DRUŻYNY
NIE ZAGRAJĄ SWOICH SPOTKAŃ LUB ICH MECZE ZOSTANĄ SRKÓCONE
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Uczestnictwo
Podejmij Wyzwanie !

• W turnieju "Kurpie Summer Cup" mogą brać udział chłopcy oraz
dziewczynki zgodnie z regulaminem PZPN
• Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem
• Zawodnicy nie mogą zmieniać zespołów w trakcie trwania turnieju
• Wszystkich uczestników turnieju obowiązują zasady „Fair Play”
• Organizator zapewnia drużynom opiekę medyczną, ale nie ponosi
odpowiedzialności za grę zawodnika bez ważnych badań lekarskich w
przypadku wypadku oraz braku ubezpieczenia NNW
• Kwota wpłaty za drużynę wynosi 250zł - usługa gastronomiczna
serwowana poza gastronomią dostępną przy okazji Eventu "Pokonaj
Mistrza". Drużyna zobowiązana jest do wpłaty pełnej kwoty do
25.08.2022r. W przypadku braku uregulowania jej możliwa jest wpłata w
dniu turnieju jednak koszt wzrasta do 300zł.
• Na wszystkich zawodników oraz trenerów w ramach wpłaty czekać
będzie dodatkowy ciepły posiłek serwowany w strefie gastronomicznej w
godzinach 11:00 - 14:00
• Szatnie rozlokowane będą w namiotach pod boiskami danych
roczników (sugerujemy, aby wartościowe rzeczy pozostawić w
autokarze lub u trenerów)
• Woda dla każdej drużyny dostępna będzie w strefie gastronomicznej
• Wszystkie atrakcje oraz poczęstunek w ramach imprezy towarzyszącej
"Pokonaj Mistrza" jest darmowy
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Eventy Piłkarskie
ul. Szafirowa 5
07-405 Troszyn

Bramka Celnościowa
Rachunek Bankowy:
28 1050 1025 1000 0097 1727 6449

Tytuł przelewu: nazwa klubu + rocznik z dopiskiem turniej
(np. wpłata - Legia Warszawa - rocznik 2010)
* kwota wpłaty za drużynę wynosi 250zł. W przypadku
braku wpłaty na konto możliwość opłacenia na miejscu w
dniu turnieju jednak koszt wzrasta do 300zł !!!
* trenerzy chcący otrzymać potwierdzenie wpłaty proszeni
są o przesłanie danych do 25.08.2022r. w innym wypadku
taki dokument będzie wydany z opóźnieniem po turnieju !!!

Organizator zapewnia
• Goście specjalni
• Sędziów z uprawnieniami
• Wykwalifikowaną opiekę medyczną
• Wodę oraz ciepły posiłek
• Nagrody drużynowe - medale i puchary
• Nagrody indywidualne - złota drużyna rocznika
• Dodatkowe atrakcje piłkarskie
• Ochronę obiektu
• Pokazy na scenie głównej
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WSKAZÓWKI DLA TRENERÓW
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1. Biuro zawodów oraz opieka medyczna znajduje się pod namiotami
organizatora
2. Woda dla zawodników znajduje się w strefie gastronomicznej - czarny namiot
3. Wszystkie atrakcje dostępne na wydarzeniu są darmowe
4. Karnety do udziału w Wyzwaniach Piłkarskich wydawane są w strefie
gastronomicznej
5. Słodkości w strefie gastronomicznej otrzymujemy dopiero po uzbieraniu
odpowiedniej liczby pieczątek, które można zdobyć poprzez udział w
Wyzwaniach Piłkarskich - pieczątki wbijają animatorzy na poszczególnych
stanowiskach. Pieczątki otrzymane w wyzwaniach można wymienić na
smakołyki w strefie gastronomicznej - jest to nasz środek płatniczy :-)
6. W czasie przerw w godzinach 11:00 - 14:00 zapraszamy zawodników i
trenerów na ciepły posiłek (tutaj nie są wymagane pieczątki).
7. Oficjalne zakończenie zmagań przewidziane na godz. 16:40 (rocznik 2016
swoje zmagania podsumuje o godzinie 14:00)
ZAKOŃCZENIE TURNIEJU - staramy się, aby turniej od początku do końca był
prowadzony na najwyższym poziomie dlatego bardzo prosimy o cierpliwość i
wyrozumiałość w trakcie ceremonii wręczenia nagród - LICZYMY NA WASZE
WSPARCIE, A CIERPLIWOŚĆ ZOSTANIE NAGRODZONA NA KOŃCU
WYDARZENIA CIEKAWĄ NIESPODZIANKĄ :-)

TURNIEJ PIŁKARSKI "KURPIE SUMMER CUP"

BIURO

+

BOISKO A

TEQBALL

TEQBALL

BANDY 3

BOISKO E

BOISKO F

BOISKO C

BOISKO D

BANDY 3

BOISKA
PANNA

Siatkonoga

STREFA GASTRONOMICZNA

BANDY 2

BANDY 1

STREFA DMUCHAŃCÓW I ATRAKCJI PIKNIKOWYCH

BOISKO B

STREFA WYZWAŃ PIŁKARSKICH

- EVENT PIŁKARSKI "POKONAJ MISTRZA" -

BIURO

+

NAJWIĘKSZY EVENT PIŁKARSKI W REGIONIE I JEDNA Z NAJCIEKAWSZYCH IMPREZ PIŁKARSKICH W KRAJU !

Future is Now |

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatniach
i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków przed,
po i w czasie trwania turnieju.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju, jak
również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej
interpretacji wszelkich kwestii spornych, odwołań i protestów.
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas całego turnieju „Kurpie Summer Cup”
oraz imprezy towarzyszącej Cykl Imprez Sportowych "Pokonaj Mistrza"
Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice dają
organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników
turnieju (relacja foto oraz video)
Opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania zaświadczeń lekarskich
o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju (oświadczenie na liście
zgłoszeniowej zawodników)

MIASTO
OSTROŁĘKA

Dziękujemy za uwagę UKS Future is Now

