REGULAMIN „MINI MUNDIAL – PODEJMIJ WYZWANIE”
§ 1. Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SPORTS ACADEMY”
§ 2. Uczestnictwo
Uczestnikami turnieju
„Mini Mundialu” nie mogą być osoby które, w sytuacji gdy z
jakichkolwiek przyczyn są rocznikowo starsi niż dana kategoria wiekowa.
1. W turnieju biorą udział uczniowie szkół podstawowych danej gminy podzieleni na dwie kategorie
wiekowe:
Kategoria I : uczniowie III-IV klasy /2008 rocznik i młodsi
Kategoria II : uczniowie V-VI klasy /2006 rocznik i młodsi
2. Obowiązkowo musi być dostarczona „lista startowa” zespołu ( zawierającą rok urodzenia
zawodnika, numer koszulki od 1-10- obowiązujący podczas całych rozgrywek) 15 min przed
rozpoczęciem eliminacji w danej gminie i finałem finałów do biura zawodów. Nie dostarczenie
w/w listy będzie równoznaczne
z wykluczeniem z rozgrywek turniejowych. Wzór
listy do pobrania ze strony „www.mini-mundial.pl (zakładka pliki do pobrania).
3. Drużyna liczy 10 osób, która składać się będzie z 8 chłopców i obowiązkowo 2 dziewczynek.
Jednorazowo na boisku występuje 6 zawodników (w tym bramkarz) i obowiązkowo co najmniej
jedna dziewczynka. Opiekunowie dbają, by dziewczynki były traktowane na równi z chłopcami.
4. Każda drużyna ma swojego opiekuna, który jest reprezentantem zespołu , osobą odpowiedzialną
za kontakt
z organizatorami, opiekunem grupy młodzieży w trakcie trwania turnieju. Jeden
opiekun może mieć pod swoją kontrolą maksymalnie dwie drużyny uczestniczące w turnieju
eliminacyjnym, przy czym w wielkim finale w Szczecinie, każdą grupą zajmuje się już tylko jedna
dorosła osoba (bez łączenia funkcji jak
w przypadku turnieju kwalifikacyjnego)
§ 3. System rozgrywek
I. Eliminacje gminne
1. W turnieju udział weźmie 6 wybranych drużyn w kategorii klas lll-IV i 6 w kategorii wyższej klas VVI. Każda
z kategorii podzielona zostanie w trybie losowania (ceremonia losowania) na dwie
trzyzespołowe grupy. W nich mecze rozgrywane będą każdy z każdym. W niektórych gminach
liczba zespołów może ulec zmianie.
2. Punktacja: (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis) o miejscu w tabeli decyduje w kolejności:
•

Wynik bezpośredniego spotkania

•

różnica zdobytych do straconych bramek

•

większa ilość zdobytych goli

•

mniejsza liczba straconych goli

•

w wypadku trzech zespołów (brak rozstrzygnięcia w/w kryteria) mających taki sam
bilans tworzona jest tabelka bezpośrednich pojedynków całej trójki

•

w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia- po jednej serii rzutów karnych
zainteresowanych stron wg ustalonego przez organizatora schematu.

3. Najlepsze dwie drużyny danej grupy awansują do półfinału, gdzie zagrają „na krzyż” z drugiej
grupy o finał eliminacji gminnych. Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale a przegrani o III miejsce.
Pozostałe drużyny, które zajęły miejsca 3 w grupie zagrają o miejsce V - (3m.grA z 3m.grB)
4. Mecze rozgrywane są równolegle na dwóch boiskach w poszczególnych kategoriach na przemian:
grupa młodsza-grupa starsza. Na boisku typu „Orlik” mecze będą rozgrywane „mecz po meczu”.
5. W meczach półfinałowych i o miejsca w przypadku remisu w regulaminowym czasie, odbędzie się
seria 3 rzutów karnych, a później na zmianę po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy.

II. „Finał Finałów”
Dwie najlepsze drużyny finału eliminacyjnego w gminach w kategorii klas III-IV i dwie w
kategorii wyższej klas V-VI, wezmą udział wielkim „finale finałów” w Szczecinie na stadionie Pogoni
Szczecin. System rozgrywek „Finału Finałów” zostanie podany w oddzielnym regulaminie, który
zostanie zamieszony na oficjalnej stronie turnieju. Zespoły, które w ramach turnieju eliminacyjnego
nie uzyskały awansu z miejsca I i II do „Finału Finałów” zajmując 3 miejsce będą miały możliwość
uzyskania „dzikiej karty”, uwzględniając ich punktację zgodną
z regulaminem turnieju
między tymi zespołami.
§ 4. Wdrażanie projektu UEFA „RESPECT” i zasady „FAIR-PLAY”.
Podstawowa zasada obowiązująca w trakcie rywalizacji - to szeroko pojęte fair-play.
Zawodnicy zobowiązani są do szanowania przeciwnika, zarówno na boisku, jak i poza nim (po każdym
faulu obowiązkowo należy podać rękę zawodnikowi poszkodowanemu). Wartością nadrzędną jest
zdrowie uczestników i ich dobre
w trakcie turnieju samopoczucie. Należy respektować decyzje
sędziowskie, decyzje opiekunów oraz organizatorów. Kibice właściwym dopingiem szanują się
wzajemnie wspierając wszystkich uczestników turnieju. Dobra zabawa jest nadrzędną wartością Mini
Mundialu. „RESPECT”-szacunek dla: sędziego-zespołów-kibiców.
§ 5. Przepisy gry rozgrywek /na każdym etapie rozgrywek/
1. Wymiary boiska:
- zagospodarowanie pełnowymiarowego trawiastego boiska
- oddzielone od siebie miedzą dwa boiska typu „orlik” (56m x 26m) na ½ pełnego boiska
trawiastego, druga połowa do dyspozycji gminy (np. konkursy, zabawy, animacje, pokazy,
promocja)
- bramki wymiar 5m x 2m
- piłka nr 4
- każde spotkanie na boisku typu „orlik” trwać będzie 12 minut (2 x 6 min), ze zmianą stron
2. W trakcie spotkań obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
3. Wprowadza się zmiany do w/w przepisów:
a) obuwie miękkie
b) rozpoczęcie gry lub wznowienie ze środka boiska jest rzutem pośrednim (nie można zdobyć
gola bezpośrednio – nawet po rykoszecie)
c)

bramkarz nie może łapać piłki podaną nogą od swojego zawodnika w ręce.
pola karnego/

/błąd=rzut wolny pośredni z linii

d) nie obowiązują przepisy dotyczące spalonego
e) przy rzutach wolnych zawodnik - zawodnicy drużyny broniącej (faulującej) muszą zachować
odstęp 5 m.
f) aut bramkowy bramkarz wprowadza dowolnie z pola bramkowego. Z autu bramkowego nie
można bezpośrednio zdobyć gola. Piłka położona na boisku przez bramkarza nie jest w grze.
g) wszystkie rzuty wolne są interpretowane przez sędziego prowadzonego dany mecz
h) rzut karny 9m
i) zmiany hokejowe ( strefa zmian)
j) stosuje się kary dyscyplinujące w sytuacji łamania przepisów, niebezpiecznej gry, nie
właściwego zachowania: kary minutowe: pierwsze przewinienie 1 min., drugie przewinienie
2min., (w przypadku utraty bramki w czasie kary zawodnik może wrócić do gry), trzecie
przewinienie zawodnik musi opuścić boisko do końca spotkania (zespół gra w osłabieniu).
§ 6. Ubezpieczenie uczestników i oświadczenia zdrowotne
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW zawodników. Opiekunowie zespołów są
zobowiązani do posiadania oświadczenia zdrowotnego o braku przeciw wskazań do udziału w turnieju.
Sporne sytuacje na boisku rozstrzyga sędzia meczu. W sytuacjach szczególnych ma prawo konsultować się z
organizatorem-biurem zawodów. Opiekunowie kierują swoje pytania, wątpliwości, ewentualne protesty. Będą
rozstrzygane na miejscu, praktycznie
w chwili ich zgłoszenia. I będą miały moc ostateczną.

