REGULAMIN
30 Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”
im. Stanisława Tymowicza
14 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”
Rozgrywki Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 2014
I. Cel.
Celem turnieju jest:
- krzewienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim i miasteczkach popularyzując grę w piłkę nożną
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnioną do gry w piłkę nożną dzieci i młodzież wiejską
- zapoznanie z atrakcyjnymi formami sportowo - szkoleniowymi
II. Organizator
Organizatorem jest:
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie
Krajowe Zrzeszenie LZS
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- Gminne Zrzeszenia LZS oraz Urzędy Gmin uczestniczące w turnieju
- PZPN
III. Termin i miejsce
Terminy i miejsca eliminacji rejonowych o raz półfinałów zostaną podane po otrzymaniu zgłoszeń
Finały wojewódzkie zostaną rozegrane do dnia 27.06.2014 r
IV. Uczestnictwo
W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły (kluby) będące członkami Zrzeszenia LZS, oraz gimnazja wiejskie i miast
do 20 tys. mieszkańców.
Do rozgrywek uprawnieni są chłopcy i dziewczęta urodzeni w 1999 roku i młodsi/sze
Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są posiadać na każdym szczeblu rozgrywek imienną listę zawodników z podaniem
dokładnej daty urodzenia, numeru karty sztywnej zgłoszenia zawodnika do Okręgowego Związku Piłki Nożnej (w przypadku
braku karty zgłoszenia – zaświadczenie z OZPN stwierdzające, że zawodnik nie jest zarejestrowany w żadnym klubie)
Lista imienna (na każdym szczeblu do 24 zawodników), powinna być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną tj
Gminne Zrzeszenie LZS / Kierownictwo Klubu Sportowego /Dyrekcję Szkoły.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać:
- aktualne legitymacje szkolne, aktualne badania lekarskie, karty sztywne
W eliminacjach wojewódzkich, finale centralnym drużyna może liczyć maksymalnie 18 zawodników + 2 osoby towarzyszące.
Drużyna zobowiązana jest grać w niezmienionym składzie w całym turnieju.
Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
V. Zgłoszenia:
Do rozgrywek gmina może zgłosić jedną drużynę dziewcząt i jedną drużynę chłopców.
Zgłoszenia z gminy/klubu należy przesłać do Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS najpóźniej do dnia 12.05.2014 roku
VI.
Sposób przeprowadzenia turnieju
Podział na grupy eliminacyjne oraz system rozgrywek ustalony zostanie na podstawie otrzymanych zgłoszeń.
Turnieje gminne, eliminacje rejonowe rozgrywane są systemem dowolnym w uzgodnieniu
z kierownikami drużyn i sędzią głównym.
- czas gry 2x30min lub mniej z 10-cio minutową przerwą.
- dozwolona jest wymiana 7 zawodników w tym bramkarza (nie ma zmian powrotnych).
- boisko, stroje zgodnie z przepisami PZPN
- piłki nr 5
- kary wychowawcze 3,5, 10 min oraz wykluczenie w przypadku czerwonej kartki (dot. także kolejnego szczebla rozgrywek)
VII. Nagrody
Drużyny, które w finale wojewódzkim zajmą miejsca I – IV otrzymają puchary i dyplomy, zawodnicy drużyn
I-III otrzymają medale

Nagrody w postaci koszulek polo z logo i nazwą Klubu (koszulki pomeczowe, wizytowe)
dla zwycięzców edycji wojewódzkiej oraz nagrody rzeczowe w postaci strojów sportowych dla najlepszego
zawodnika i bramkarza Finału Wojewódzkiego ufunduje Firma R- GOL, właściciel piłkarskiego sklepu
internetowego: www.R-GOL.com
Drużyna, która zajmie I miejsce reprezentuje województwo w turnieju ogólnopolskim.
VIII. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne półfinałów i finału wojewódzkiego, pokrywa Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS.
Pozostałe koszty turnieju w tym koszty organizacyjne turniejów rejonowych pokrywają uczestniczące zespoły.
IX. Postanowienia końcowe
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS.

