REGULAMIN
Wojewódzka „MAŁA Piłkarska Kadra Czeka”
2017
I. Cel.

· Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci w środowisku wiejskim.
· Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach
klubowych.
II.

Organizator
Organizatorem jest:
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- Gminne Zrzeszenia LZS oraz Urzędy Gmin uczestniczące w turnieju
III. Termin i miejsce
Terminy i miejsca eliminacji rejonowych o raz półfinałów zostaną podane po otrzymaniu zgłoszeń
Finały wojewódzkie zostaną rozegrane do dnia 9.06.2017 r
IV. Uczestnictwo
Do rozgrywek uprawnieni są chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2004 roku i młodsi/sze
W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły/kluby będące członkami Zrzeszenia LZS, oraz reprezentacje mieszkańców gminy z miejscowości
do 20 tys. mieszkańców.

Zawodnicy/czki są zobowiązani/ne posiadać:
- aktualne legitymacje szkolne, aktualne badania lekarskie, karty zgłoszenia z przynależnością klubową, Ubezpieczenie NNW
W rozgrywkacj drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
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
15.05.2017
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju
Podział na grupy eliminacyjne oraz system rozgrywek ustalony zostanie na podstawie otrzymanych zgłoszeń i podany w formie
komunikatu na stronie internetowej WMZ LZS: www.lzs.olsztyn.pl
Turnieje gminne, eliminacje rejonowe rozgrywane są systemem dowolnym w uzgodnieniu z kierownikami drużyn i sędzią głównym.

- Zespół składa się z 10 zawodników, 2 osób towarzyszących
- Czas trwania meczu wynosi 2 x 10 minut z 5 minutowa przerwą.
- Liczba zawodników na boisku: pięciu w polu + bramkarz
- W czasie spotkania obowiązują zmiany "hokejowe" we właściwej strefie zmian.
- Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów
- Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
- Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, na boiskach „Orlik 2012”, lub na trawiastych o wym. 30x60, bramki 2x5
W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisy gry:
· nie obowiązują przepisy spalonego
· odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m
· rzut karny wykonuje się z odległości 9 m
· grę wznawia bramkarz wprowadzając ją do gry ręką lub nogą w dowolną strefę boiska poza swoje pole karne
· wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry wykonywany jest nogą / aut /
· pozostałe przepisy gry stosuje się zgodnie z przepisami PZPN.
W turnieju stosuje się następujące kary:
a/ kary dyscyplinarne: wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut, czerwona kartka (zakaz gry w kolejnym meczu)
b/ w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara ulega anulowaniu
c/ w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skute czerwonej kartki można wprowadzić do gry
zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
Rozgrywki kończą się na szczeblu wojewódzkim.
VII. Nagrody
Drużyny, które w finale wojewódzkim zajmą miejsca I – IV otrzymają puchary i dyplomy, zawodnicy drużyn
I-III otrzymają medale
Drużyna, która zajmie I miejsce reprezentuje województwo w turnieju ogólnopolskim.
VIII. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne półfinałów (opłaty sędziowskie) 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.

