Regulamin I Turnieju w piłce nożnej „Trefl Piłka Rodzinna”
Organizacja
1. Turniej – „Trefl Piłka Rodzinna” jest organizowany w ramach Festynu Parafialnego organizowanego
przez Parafię Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku
2. Głównym Organizatorem turnieju „Trefl Piłka Rodzinna” jest Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport
– Regionalny Klub Sportowy działający w uzgodnieniu z wyznaczonymi przez Parafię
Współorganizatorami.
3. Sponsorem Tytularnym turnieju jest Firma Trefl która ufundowała nagrody rzeczowe dla
zwycięzców turnieju.
4. Sędziowanie Meczów zapewniają sędziowie - osoby wytypowane przez zarząd klubu RKS Gdynia
5. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju oraz egzekwowaniem i zliczaniem punktacji oraz
podziałem nagród czuwa komisja nagród której skład zostanie podany do publicznej wiadomości po
ustaleniu składu.
6. Transmisję i nagrywanie meczów finałowych wykonają osoby wyznaczone przez organizatora
7. Wodę Mineralna dla zawodników biorących udział w turnieju zapewnia Sklep Spożywczy z ulicy
Lipnowskiej w Małym Kacku.
8. Wykonawcą i dostawcą koszulek dla drużyn rodzinnych jest dystrybutor marki „I love Gdynia” w
Gdyni firma „Gostarmedia”
9. Patronem Honorowym turnieju jest Pan Jarosław Bierecki – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
10. Banery reklamowe sponsorów i współorganizatorów będą wywieszone na boisku podczas trwania
turnieju oraz po turnieju na czas określony z organizatorami festynu

Zastrzeżenia Organizacyjne
1.

Organizator Turnieju „Trefl Piłka Rodzinna” zastrzega sobie prawo nie zorganizowania Turnieju
bez podania przyczyny szczególnie w sytuacji
- nie wystarczającej liczby osób potrzebnych do zabezpieczenia i przeprowadzenia rozgrywek
w tym - komisji nagród, sędziów, osób raportujących wyniki, osób czuwających nad
sprawnym przeprowadzeniem rozgrywek
- nie wystarczającej liczby uczestników zawodów ( rodzin zgłoszonych do turnieju)
- nie przyjęcia organizatorów regulaminu turnieju
- nie wywiązania się współorganizatorów z postanowień regulaminu

2. Organizator turnieju w uzgodnieniu z organizatorem festynu może zrezygnować z niektórych
elementów organizacji , zmienić system rozgrywek lub sposób przeprowadzenia turnieju w celu
zapewnienia realizacji turnieju.
3. Organizator festynu, w ramach którego organizowany jest turniej zapewnia opiekę medyczną
4. Organizator festynu, w ramach którego organizowany jest turniej zapewnia dostęp do nagłośnienia
w celu ogłaszania komunikatów organizacyjnych i wywiadów związanych z turniejem
5. Organizator festynu w ramach którego organizowany jest turniej zapewnia dostęp do sceny lub
innego miejsca w celu przeprowadzenia wywiadów z drużynami – uczestnikami turnieju oraz czasu i
miejsca na wręczenie nagród.
6. Organizator festynu w ramach którego organizowany jest turniej pozwoli na wywieszenie banerów
reklamowych sponsorów i ogłoszenia –komunikatu o podmiotach, które przyczyniły się do
organizacji turnieju
7. W przypadku nie zorganizowania turnieju nagrody posłużą do organizacji turnieju w innym terminie
lub w innych warunkach

Terminy
1. Akceptacja i podpisanie Regulaminu Turnieju
Z wyznaczonym przedstawicielem organizatora festynu
2. Nabór Drużyn
3. Ogłoszenie Ostatecznego składu drużyn
4. Zamówienie koszulek drużynowych
5. Eliminacje
6. Finał z udziałem 12 rodzin

-

7 kwietnia 2017 roku
7 maja 2017 r
15 maja 2017 r

-

28 maja do 2 czerwca 2017
4 czerwca 2017 r.

Miejsce Turnieju
Kompleks Sportowo Rekreacyjny – Wieluńska – przy ul. Wieluńskiej w dzielnicy Gdynia Mały Kack –
boisko do koszykówki

Cele Turnieju
1. Turniej „Trefl Piłka Rodzinna” ma charakter charytatywny , integracyjny i promocyjny
2. Turniej „Trefl Piłka Rodzinna” jest elementem inauguracji Kampanii Sportu Rodzinnego
prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy
3. Kampania Sportu Rodzinnego ma na celu uświadomienie potrzeby ruchu rozwijającego – spędzenia
dużej ilości czasu rodzica z dzieckiem na aktywności ruchowej, którą nazywamy sportem rodzinnym
4. Propagowanie zdrowego stylu życia
5. Integracja społeczności lokalnej wokół sportu organizowanego na wysokim poziomie dla wszystkich
uczestników
6. Umocnienie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej.
7. Ukazanie sportu rodzinnego jako potencjału społecznego dzielnicy
8. Podkreślenie znaczenia społecznego klubu sportowego działającego w dzielnicy
9. Podkreślenie znaczenia boiska do piłki nożnej w parafii – podziękowania dla Rady Dzielnicy
10. Umożliwienie rywalizacji sportowej rodzinnych drużyn piłki nożnej
11. Wyłonienie młodych talentów, którzy mogliby zasilić szeregi Reprezentacji Małego Kacka w klubie
RKS Gdynia
12. Wyłonienie 3 najlepszych drużyny w turnieju piłki nożnej
13. Wyłonienie 3 najlepszych drużyn w rodzinnej piłce nożnej
14. Wyłonienie 3 drużyn w kategorii FAIR PLAY
15. Wyłonienie 3 drużyn – najlepszy doping dla drużyny

Uczestnictwo

1. W turnieju „Trefl Piłka Rodzinna” może wziąć udział, każdy w wieku od 4 lat , kto w terminie
ogłoszonym przez organizatora zgłosi swój udział
2. Niepełnoletni uczestnicy zgłaszają swój udział za pośrednictwem rodziców - opiekunów prawnych
lub opiekunów zastępczych
3. Dorośli mogą zgłosić swój udział w turnieju wyłącznie z dzieckiem – również powyżej 13 roku życia
4. Drużyny biorące udział w zawodach będą składały się z 3 do 5 zawodników w tym bramkarz plus
( nie obowiązkowo) 2 zawodników rezerwowych.
5. W skład każdej drużyny wchodzi od jednej do dwóch rodzin złożonych z rodziców oraz dzieci w
dowolnym wieku
6. W skład każdej drużyny może wchodzić do 2 rodzin pod warunkiem, że ilość dzieci - poniżej 13 roku
stanowi większość
7. Organizator turnieju zastrzega możliwość połączenia rodzin zgłoszonych do turnieju w celu
utworzenia regulaminowej drużyny
8. Organizator turnieju zastrzega możliwość utworzenia grup rozgrywkowych w celu wyrównania
poziomu rywalizacji zawodów

9. Zagwarantowany udział w składzie 5 osobowym + opcjonalnie 2 rezerwowych mają drużyny złożone
z jednej rodziny z udziałem obojga rodziców i 3 ( trójki) dzieci .
10. Rolę rodzica może pełnić inny bliski członek rodzinny np. wujek, ciocia inna osoba dorosła
upoważniona przez rodziców – pod warunkiem że jedno z rodziców dziecka będzie obecny podczas
rozgrywania meczu
11. Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, w wypadkach losowych za zgodą
organizatora mają prawo przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.
12. Opiekun zespołu powinien przed Turniejem przedstawić organizatorowi podpisaną Kartę
Zgłoszeniową Drużyny zawierającą listę zawodników z datami urodzenia, wybraną nazwę drużyny
( np.: Śledzie, Wilki, Tygrysy, Mrówki, Orły, itd...) , dane kontaktowe opiekuna drużyny
13. Opiekun zespołu zobowiązany dostarczyć do organizatora bezpośrednio lub poprzez wyznaczone
miejsca Zgłoszenie - Deklaracje uczestnictwa ( Załącznik nr 1 ) opiekunów prawnych każdego z
zawodników swojej drużyny.
14. Podpisane Zgłoszenie - oświadczenie - deklaracja do udziału w turnieju jest jednoznaczne z
akceptacją Regulaminu Turnieju
15. Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać swoje stroje sportowe w postaci koszulek w tym
samym kolorze
16. Organizator turnieju zapewnia możliwość zamówienia i zakupu przez drużynę koszulek w
jednakowym kolorze z pamiątkowym nadrukiem. Zamówień koszulek można dokonywać od dnia 7
maja 2017 roku w sklepie firmowym „I Love Gdynia” na Skwerze Kościuszki al. Jana Pawła II
17. Kibice danej drużyny maja możliwość zamówienia koszulek w barwach rodziny której kibicują –
koszulki kolorowe bez numerów z nadrukiem
18. Kibice oraz organizatorzy turnieju i festynu, którzy nie wchodzą w skład żadnej drużyny mają
możliwość zamówienia koszulek Turniejowych bez numeru w kolorze białym
19. Wszyscy zawodnicy, kibice i trenerzy i drużyny turnieju przyjmują odpowiedzialność „fair play”
wynikającą z uczestnictwa w turnieju

Zasady gry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej oraz zasad wskazanych poniżej
Mecze rozgrywane będą na boisku do koszykówki o wymiarach 30 x 16 metrów
Boisko zostanie wyposażone w bramki o wymiarach 1,8 x 1,2 m
W trakcie rozgrywania meczów na boisku mogą znajdować się trenerzy drużyn z zawodnikami oraz
sędzia
W meczu uczestniczy bezpośrednio od 3 do 5 zawodników w tym bramkarz
Zawodnicy rezerwowi poszczególnych drużyn znajdują się poza ogrodzeniem boiska przy bramkach
wejściowych na boisko.
Zmiany zawodników są lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
Czas gry meczów eliminacyjnych jest uzależniony od ilości drużyn i wynosi od 10 do 30 minut
Czas gry w meczach finałowych wynosi od 10 do 20 minut
Uznaje się że piłka opuściła pole gry na aut lub rzut rożny po dotknięciu siatki ogradzającej boisko
Sędzia przerywa grę i dyktuje wznowienie gry
- gdy piłka znajdzie bezpośrednio za obrysem bramki
- gdy piłka opuści pole gry dotykając siatki
- gdy zawodnik złapie ręką siatkę ogradzającą boisko
Rzut z autu wykonywany jest nogą z niebieskiej linii stanowiącej obrys boiska
Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę nogą z podłoża – wówczas zawodnicy z drużyny
przeciwnej powinni znajdować się za polem bramkowym wyznaczonym przez białą linie od przodu
i 2 żółte linie boczne
Bramkarz nie może łapać piłki w ręce natomiast może odbijać piłkę rękami w obrębie pola karnego
wyznaczonego przez białą i żółte linie przed bramką
W przypadku odruchowego złapania piłki bramkarz wypuszcza piłkę z rąk w miejscu złapania
Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się
co najmniej w odległości 1,5 m od piłki.
Rzut karny wykonywany jest z odległości 3,5 m od bramki – biała linia przed bramką

18. Poszczególne mecze zostaną rozegrane piłką dostosowaną do wieku zawodników
19. Dorosły uczestnik lub starszy od swojego przeciwnika o więcej niż 2 lata nie może zagrywać górnej
piłki powyżej pasa znajdując się przed dzieckiem lub młodszym uczestnikiem
20. Bezpośrednia walka o piłkę z młodszym uczestnikiem jest możliwa z zachowaniem zasady asekuracji
przed upadkiem młodszego zawodnika
21. Jeżeli na bramce znajduje się młodszy uczestnik nie wolno strzelać, w sposób który mógłby
spowodować mocne uderzenie piłką w korpus lub głowę
22. Nie dopuszczalna jest nie adekwatna do masy gra ciałem lub odpychanie rękoma młodszego od
siebie przeciwnika

Kary:
1. Zawodnikom za nie sportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez
sędziego prowadzącego spotkanie
- żółta kartka - wykluczenie ze spotkania na 2 minuty
- żółta kartka - wykluczenie ze spotkania na 4 minuty
- czerwona kartka wykluczenie zawodnika z meczu
- II czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z turnieju

Punktacja :

1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,
2. Za przegraną na skutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3,
3. W rozgrywkach rundy eliminacyjnej kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie, kolejności
zgłoszeń
4. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują
wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi.
5. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności
decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
o zajętych miejscach decydują kolejno :
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne,

Zasady dodatkowej punktacji rodzinnej
1. Drużyna otrzymuje dodatkowe punkty za każdą osobę, która weźmie udział w meczu w charakterze
zawodnika lub kibica i będzie wyposażona w koszulkę swojej drużyny.
2. Drużyny i kibice mogą zawiązywać przyjaźnie w celu wspólnego kibicowania danej drużyny –
Drużyna otrzymuje dodatkowy punkt za doping kibiców podczas każdego meczu
3. Drużyna otrzymuje dodatkowe punkty za każde dziecko do 13 lat
4. Drużyna otrzymuje dodatkowe punkty za bramki strzelone przez dziecko ( do 13 lat)
5. Drużyna otrzymuje dodatkowe punkty za bramki strzelone przez rodzica - z pierwszej piłki podanej przez dziecko

Zasady finansowania

1. Udział w Turnieju jest bezpłatny dla osób które zakupiły koszulki drużynowe w miejscu wskazanym
przez organizatora
2. Koszt koszulek będzie określony do 7 maja 2017 roku
3. Dla osób które nie zakupiły koszulek turniejowych opłata startowa jest dobrowolna

Nagrody
1. Każde dziecko uczestnik turnieju otrzymuje medal
2. Każda rodzina uczestnicząca w turnieju otrzymuje dyplom
3. Przewiduje się przyznanie nagród dla 12 rodzin biorących udział w turnieju ufundowanych przez
Firmę Trefl
2 do 3 nagrody w kategorii - najlepsze drużyny w turnieju piłki nożnej
2 do 3 nagrody w kategorii - najlepsze drużyny w rodzinnej piłce nożnej
2 do 3 nagrody w kategorii - drużyn w kategorii FAIR PLAY
2 do 3 nagrody w kategorii - najlepszy doping dla drużyny
4. Jeżeli drużyna składa się z 2 rodzin przewiduje się 2 nagrody za dane miejsce
5. Przewiduje się przyznanie 3 nagród indywidualnych Organizatora Turnieju – dla najlepszego:
- strzelca,
-

zawodnika turnieju
uczestnika Fair Play

System rozgrywek
1. W eliminacjach weźmie udział maksymalnie 24 zespoły
2. Drużyny zgłoszone do turnieju dobrane zostaną do meczy na podstawie wieku zawodników i składu
drużyny
3. W finale weźmie udział 8 do 12 zespołów wyłonionych w drodze eliminacji które w wyniku
eliminacji podzielą się na 4 grupy po 2 do 3 drużyny
4. W każdej grupie drużyny rozegrają ze sobą po jednym meczu wyłaniając 1,2 i 3 miejsce

Zgłoszenia do turnieju
1. Zgłoszenie należy złożyć na adres poczta@rksgdynia.pl lub pod numerem telefonu: 509611795 do
30 maja 2017 roku lub za pośrednictwem formularzy dostępnych do wypełnienia i złożenia w
wybranych punktach dzielnicy
2. W przypadku większej ilości drużyn niż to wynika z możliwości rozegrania eliminacji przyjmuje się
kolejność zgłoszeń.
3. Opiekun zespołu powinien przed Turniejem przedstawić organizatorowi podpisaną Kartę
Zgłoszeniową Drużyny zawierającą listę zawodników.
4. Karta Zgłoszeniowa drużyny zawiera:
- nazwę drużyny,
- imię nazwisko i datę urodzenia wszystkich zawodników
- telefon kontaktowy opiekuna drużyny,
- podpis opiekuna drużyny
- Oświadczenie Deklaracja uczestnika turnieju – na odwrocie karty zgłoszeniowej

Odpowiedzialność Fair Play
Wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z turniejem Trefl Piłka Rodzinna:
1. Przyjmują odpowiedzialność FAIR PLAY oznaczającą czyste, szlachetne, wyrażające szacunek i
uznanie uczciwe zawalczenie o swoje osiągnięcia nie tylko na boisku ale również (na podwórku ) w
miejscu zamieszkania w szkole i w domu
2. Stosują odpowiedzialność FAIR PLAY wg powyższej definicji poprzez
- walkę sportową
- zawalczenie o siebie i innych
- właściwe postępowanie w stosunku do samego siebie
- właściwe postępowanie w stosunkach z innymi ludźmi

-

nie ocenianie innych zawodników lub organizatorów ich regulaminowych opiekunów, skupianie się
wyłącznie na własnej osobie
przyjmowanie postawy zwycięscy i dającego przykład
przyjmowanie postawy sukcesu, który odnosimy dzięki zespołowi
przyjmowanie postawy jeden za wszystkich wszyscy za jednego budującej siłę drużyny
samodzielnego prawidłowego odżywiania się
dawanie przykładu prawidłowego odżywiania się i tłumaczenie tej konieczności innym
wzajemnego informowania o sprawach dotyczących turnieju i naszego w nim udziału
nie wypowiadanie negatywnych opinii na temat turnieju, działaczy, zawodników lub opiekunów
regulaminowych zawodnika
przyjmowanie ze zrozumieniem tego regulaminu jako chęci pomocy w przeprowadzeniu turnieju w
tym zapewnienia wszechstronnego bezpieczeństwa ,dobrej sportowej rywalizacji
wypracowywanie wspólnej strategii wszechstronnego rozwoju, która jest podstawą współpracy i
integracji

Postanowienia końcowe

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora
turnieju Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i
innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator zapewnia obecność osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany uczestnicy
turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju.
W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt tel:509-611-795

Promocja Turnieju
1. Druki zgłoszeń do turnieju można pobrać ze strony www.rksgdynia.pl oraz
www.futbolrodzinny.pl oraz w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Mały Kack
2. Ogłoszenia Parafialne i gazetka
3. Ogłoszenie w pobliskich szkołach
4. Zachęcenie do udziału przez Szkolnych pedagogów
5. Ogłoszenie w Ratuszu
6. Ogłoszenie na stronie Gdynia Rodzinna
7. Ogłoszenie w GCOP ( Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych)
8. Media internetowe – strona www.rksgdynia.pl oraz Facebook

Treść ogłoszenia o turnieju
Parafia Chrystusa Króla we współpracy z Regionalnym Klubem Sportowym RKS Gdynia zapraszają na
Pierwszy turniej Piłki Rodzinnej „Trefl Piłka rodzinna” który odbędzie się 4 czerwca w dniu Festynu na
boisku do koszykówki przy ul. Wieluńskiej w Małym Kacku. Nagrody ufundowane przez Firmę Trefl zostaną
wręczone 12 rodzinom uczestnikom turnieju w 4 kategoriach plus 3 nagrody indywidualne. Regulamin
turnieju dostępny jest na stronie www.futbolrodzinny.pl oraz www.rksgdynia.pl
Zgłoszenia do turnieju można dokonać w wyznaczonych miejscach na dostępnych drukach wyłożonych w
miejscach publicznych w dzielnicy Mały Kack, na stronach ww telefonicznie lub poprzez e-mail podany na
zgłoszeniach.

Wzór Zgłoszenia do turnieju

- na 2 kolejnych stronach poniżej

Strona 1

Strona2

