Regulamin Turnieju o „Puchar Małego Polaka”
1. W Turnieju weźmie udział 7 zespołów Gr. A (3-6 lat) oraz 10 zespołów Gr.B (7-9 lat) Gr.C (10-12
lat) podzielonych na 3 grupy po 5 drużyn.
2. Przybycie zespołów nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem Turnieju.
4. Przed pierwszym meczem wszyscy zawodnicy otrzymają stroje oraz naklejki z numerami.
5. Pierwszy mecz Turnieju o Puchar Małego Polaka odbędzie się o godzinie 10:20
6. Do każdego zespołu zostanie przydzielony opiekun.
8. Turniej będzie podzielony na dwie grupy wiekowe Gr A : 3-6 lat, Gr B 7-9 lat, Gr C 10-12 lat.
9. W Gr. A: mecze będą trwały po 6 minut, przy czym jedna drużyna to 5 zawodników i 1 bramkarz.
10. Gr. B i Gr. C: mecze będą trwały po 12 minut, przy czym jedna drużyna to 6 zawodników i 1
bramkarz.
11. W fazie grupowej mecze będą rozgrywane "każdy z każdym", faza finałowa (dot. Gr.B i Gr. C):
grają drużyny które zajęły V miejsca w tabeli- grają o miejsce IX-X, jeżeli zajęły IV miejsca w tabeligrają o miejsce VIII-VII, jeżeli zajęły III miejsca w swoich grupach- grają o miejsce VI-V, jeżeli zajęły II
miejsca- grają tzw. "na krzyż tabeli z I drużyną"
12. W turnieju udział mogą wziąć dzieci, które ukończyły 3 rok życia do 12 roku życia (za
wiarygodność odpowiedzialni są trenerzy)
13. Zasady gry będą zgodne z przepisami LZPN z zaznaczeniem następujących elementów: brak
spalonych, bramkarz rozpoczyna grę w sposób dla siebie dowolny, auty wykonywane z piłki stojącej.
14. Wszystkie sporne decyzje nieopisane w regulaminie rozstrzygnie organizator.
15. Organizator nie ubezpiecza dzieci i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
16. Organizator zapewni opiekę medyczną na czas trwania Turnieju.
17. Kibice w czasie meczy mogą przebywać wyłącznie w strefach wyznaczonych przez organizatora.
18. W czasie trwania turnieju Trenerzy wybiorą najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza oraz
najlepszego strzelca Turnieju. (Dotyczy Gr. B i Gr.C)
19. W trakcie Turnieju obędzie się "Turbokozak ", w którym mogą wziąć udział trenerzy oraz rodzice.
20. Mecze rozgrywane będą piłkami firmy Jako
21. W przypadku przewinień w czasie meczu będą obowiązywać 1 minutowe kary.
22. W przypadku niesportowego zachowania dopuszcza się wykluczenie zawodnika z meczu.

