REGULAMIN TURNIEJU
BAŚKA CUP 2022
I.

MIEJSCE I TERMIN: Nowy Dwór Mazowiecki 18-19 czerwca 2022
1. Stadion Miejski, ul. Sportowa 66
• boisko z naturalną trawą
2. Boisko piłkarskie, ul. Sportowa 66
• boisko ze sztuczną trawą

II.

CEL

1.
2.

Popularyzacja aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie sportowej pasji u dzieci i młodzieży, poprzez zdrową sportową rywalizację,w
duchu idei Fair-Play.

III.

UCZESTNICY

1.

5.

Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych, w następujących składach
osobowych:
• Żak F1 - ur. w 2013 r. i młodsi: 4 zawodników w polu + bramkarz (boisko naturalne)
• Orlik E2 - ur. w 2012 r. i młodsi: 6 zawodników w polu + bramkarz (boisko sztuczne)
We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się udział w drużynach dziewczynek
starszych o dwa lata od limitu wiekowego, do którego zgłoszona została drużyna.
Kluby mogą zgłosić po jednej drużynie, w każdej kategorii wiekowej.
Wymagana jest minimalna i maksymalna ilość zawodników w każdej drużynie.Wynosi ona:
- w kategoriach Żak: minimum 8 zawodników i maksimum 12 zawodników.
- w kategoriach Orlik: minimum 10 zawodników i maksimum 15 zawodników.
Drużyny będą podzielone na dwie grupy po 6 zespołów.

IV.

NAGRODY

2.
3.
4.

Każda kategoria wiekowa:
•
•
•
•
•

I miejsce – puchar, medale, nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar, medale, nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar, medale, nagrody rzeczowe
Pozostałe drużyny – puchary i medale okolicznościowe, nagrody rzeczowe
Nagrody dla wyróżniających się zawodników turnieju

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1.

Oferta organizacyjna, obejmuje usługę uczestnictwa w turnieju oraz dodatkowe
atrakcje ujęte w ofercie.
W ramach pobytu oferta obejmuje:
• udział w turnieju piłkarskim,
• nagrodę rzeczową dla każdego zawodnika,
• słodka niespodzianka,
• wejście na basen ( koszt 1 zł od zawodnika)
• ubezpieczenie zawodników w czasie trwania turnieju,
• zwiedzanie Twierdzy Modlin ( z przewodnikiem )i Muzeum Kampanii Wrześniowej i
Twierdzy Modlin
Warunkiem uczestnictwa w turnieju, jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do
dn. 27 maja 2022 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która jest integralną częścią
regulaminu, oraz:
- uregulowanie opłaty wpisowej za udział drużyny w zawodach.
W związku z ograniczoną ilością miejsc na liście uczestników turnieju o
ostatecznym udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Przesłanie zgłoszenia do turnieju, powoduje wpisanie drużyny na listę drużyn
zgłoszonych. Dopiero uregulowanie wyznaczonych opłat, powoduje wpisanie na listę
uczestników turnieju.
Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listyzgłoszonych
na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w
turnieju.
Imienny skład drużyny, należy przesłać do 3 czerwca 2022 r., na dostarczonym przez
organizatora formularzu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy sportowej
Trenerzy, Kierownicy zgłaszający drużynę są odpowiedzialni za wszelkie zgody na udział
dzieci w turnieju.
Wycofanie przez klub drużyn zgłoszonych do turnieju po 03 czerwca 2022r., skutkuje
utratą wcześniej dokonanych wpłat.
Organizatorzy w razie braku możliwości organizacji Turnieju z przyczyn od siebie
niezależnych, mogą odwołać zaplanowaną wcześniej imprezę.
Organizator zwraca wcześniejsze wpłaty za udział , tylko w sytuacji wyraźnego zakazu
organizacji imprez sportowych tego typu, wydanego przez odpowiednie organy władzy.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku w
postaci zdjęć oraz materiałów filmowych, w celach promocyjnych i
marketingowych związanych z działalnością Klubu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument
tożsamości do okazania na prośbę organizatora.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

VI.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1.
2.

Koszty uczestnictwa w turnieju to 350 zł wpisowe za jedną drużynę
Dane do wpłat :
Miejski Klub Sportowy Świt ul. Sportowa 66 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Bank PKO BP – 25 1020 1026 0000 1602 0476 4439 , tytułem - Baśka CUP 2022

VII.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1.

Każdy klub, zgłaszający swój udział do turnieju BAŚKA CUP 2022, zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty wpisowej w terminie do dnia 03.06.2022 na konto bankowe , na
podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma.

2.

3.

Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje przesunięcie drużyny z listyzgłoszonych
na listę rezerwową, co w konsekwencji może spowodować brak możliwości udziału w
turnieju.
Organizator dokonuje rozliczeń finansowych z klubem zgłaszającym udział drużyny w
zawodach, tj. z klubem, szkółką piłkarską lub akademią piłkarską.

VIII. DANE ORGANIZACYJNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Pobyt na turnieju, rozpoczyna się 18 czerwca 2022 r. w piątek, a kończy 19 czerwca 2022
r., w niedzielę.
Każda drużyna rozegra 10 meczy w turnieju.
Czas trwania meczów turniejowych, ustalony zostanie po zamknięciu
listy zgłoszeniowej. Przewidywany czas 2x12 minut.
Zawodnicy biorący udział w turnieju są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zapewnia pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.
Każdy zespół zobowiązany jest
do wystąpienia w turnieju w
jednolitych, numerowanych koszulkach.
Dopuszczalne są buty na sztuczną nawierzchnię tzw. „turfy” lub „lanki”.
Zawodnicy mają obowiązek posiadania ochraniaczy na piszczele.
Drużyny mają obowiązek o wyznaczonej godzinie być przygotowanym do rozpoczęcia
meczu. Jeżeli drużyna nie stawi się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, sędzia
odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.
Na ławce rezerwowych podczas meczu, oprócz zawodników mogą przebywać tylko dwie
dorosłe osoby, tj. trener oraz kierownik drużyny.

IX.

PROGRAM TURNIEJU:

1.

5.

Dokładny program turnieju, opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i
zostanie przesłany do opiekunów uczestniczących drużyn, najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem zawodów.
Organizatorzy przewidują udział 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej.
Organizatorzy mogą zmienić przewidywaną ilość drużyn w zależności od zainteresowania
zawodami.
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są rozgrywki grupowe ( 2 grupy po 6
zespołów) oraz faza finałowa A (1-6) i B (7-12) .
W fazach grupowych i finałowych gramy każdy z każdym.

X.

TABELE I WYNIKI TURNIEJU:

1.

Drużynie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów:
a) za wygraną 3 punkty
b) za remis 1 punkt
c) za porażkę 0 punktów
Do fazy finałowej A wchodzą zespoły z miejsc 1-3 fazy grupowej i do fazy finałowej B
wchodzą zespoły z miejsc 4-6 fazy grupowej.
O ostatecznej kolejności drużyn w tabeli fazy grupowej i fazy finałowej turnieju
decyduje ilość zdobytych punktów, a przy równej ilości punktów kolejno:
W razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów
a) wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami we wszystkich
meczach w grupie
c) przy takiej samej różnicy bramek - większa ilość zdobytych bramek

2.
3.
4.

2.
3.

2.1.

d) losowanie
2.2.

4.

XI.

W razie większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów:
a) wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami z meczów
między zainteresowanymi drużynami
c) przy takiej samej różnicy bramek - większa ilość zdobytych bramek
d) korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami we wszystkich
meczach w grupie
e) przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie - większa ilość
zdobytych bramek
f) Losowanie
Na każdym etapie rozgrywek, w przypadku zweryfikowania meczu jako walkower,
ustalony zostaje wynik 3:0.

PRZEPISY GRY:
We wszystkich kategorii wiekowych, turniej rozgrywany będzie według przepisów
zgodnych z unifikacją PZPN.

XII.

USTALENIA KOŃCOWE:

1.
2.

W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu
oraz jego akceptację.
Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji oraz korekty regulaminu jeśli zmiany
takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:
• rozliczenie udziału, faktury:
Katarzyna Sazonowicz
tel. 607 973 711 e-mail: switndm1@wp.pl
• program turnieju, informacje techniczne:
Tomasz Reginis
tel. 603 092 557 e-mail: tomasz.reginis@mksswit.pl
Emilia Tomaszewska
tel. 513 552 069 e-mail: emilia.tomaszewska@mksswit.pl
• wyniki, tabele, zdjęcia, obsługa medialna:
Adam Szabłowski
tel. 694 788 816 e-mail: adam.szablowski@mksswit.pl
• KOORDYNATOR TURNIEJU
Tomasz Reginis
tel. 603 092 557 e-mail: tomasz.reginis@mksswit.pl

Organizator
MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki

