Program Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
SZCZECIN CUP 2018
14.06 - czwartek
od 12:00
od 18:00
19:00

przyjazd zawodników, zakwaterowanie zawodników
(Szkolne Schronisko Młodzieżowe CUMA - ul. Monte Cassino 19a)
kolacja
losowanie grup eliminacyjnych

15.06 - piątek
7:30 - 8:30
10:00 - 17:00
13:00 - 15:00
18:00
19:30
20:00

śniadanie w miejscu zakwaterowania
gry eliminacyjne
obiad (na stadionie)
wycieczka statkiem po Odrze
kolacja (miejsce zakwaterowania)
wspólne oglądanie meczu Mistrzostw Świata w Rosji

16.06 - sobota
7:30 - 8:30
10:00 - 18:00
13:00 - 15:00
19:00
19:30

śniadanie w miejscu zakwaterowania
gry eliminacyjne
obiad (na stadionie)
kolacja w miejscu zakwaterowania
możliwość wyjazdu na zorganizowane zwiedzanie Szczecina

17.06 - niedziela
7:30 - 9:00
10:00 - 13:00
13:30
14:30
13:00 - 15:00
15:30

śniadanie w miejscu zakwaterowania
mecze o miejsca III - XII
FINAŁ TURNIEJU
ceremonia dekoracji i wręczenia nagród
obiad
wyjazd uczestników
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REGULAMIN Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
SZCZECIN Cup 2018

§1
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych
po 1 stycznia 2004 roku.
2. Promowanie piłki nożnej dzieci, wychowania poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu
życia oraz aktywizację lokalnych środowisk sportowych.

§2
1. Organizatorami turnieju są:
 Dom Kultury SŁOWIANIN
 Pogoń Szczecin SA
 AP Pogoń Szczecin
2. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Szczecin Cup 2018” (zwany dalej turniejem)
rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem
i obowiązującymi postanowieniami PZPN.

§3
1. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników urodzonych
po 01.01.2004 roku. Zespół biorący udział w turnieju winien zostać ubezpieczony przez
jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (paszport,
legitymację) oraz aktualne badanie lekarskie (karta zdrowia lub lista potwierdzona
przez lekarza).
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§4
W wyniku losowania (czwartek, 14.06) zespoły zostaną podzielone na 3 grupy po 4 drużyny:
A, B, C. Grając w nich systemem "każdy z każdym" - na podstawie wyników meczów i końcowej
klasyfikacji dochodzi do podziału na nowe grupy (II etap turnieju) wg schematu:

GRUPY WALCZĄCE O MIEJSCA I-VI

GRUPY WALCZĄCE O MIEJSCA VII-XII

GRUPA D:

GRUPA F:

I m. gr. A
II m. gr. B
I m. gr. C

III m. gr. A
IV m. gr. B
III m. gr. C

GRUPA E:

GRUPA G:

II m. gr. A
I m. gr. B
II m. gr. C

IV m. gr. A
III m. gr. B
IV m. gr. C

Na podstawie końcowej klasyfikacji II-go etapu zostają wyłonieni półfinaliści oraz pozostałe
pary, które zagrają o miejsca wg schematu:

GRUPA I - VI:

GRUPA VII - XII:

półfinał: ID - IIE
półfinał: IID - IE
mecz o V miejsce: IIIE - IIIF

mecz o VII miejsce: IF - IG
mecz o IX miejsce: IIF - IIG
mecz o XI miejsce: IIIF - IIIG

Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, a przegrani o miejsce III.

Dom Kultury SŁOWIAIN
70-211 Szczecin, Ul. Korzeniowskiego 7
NIP 852-001-06-93

Bank PeKaO S.A.II O/Szczecin
Nr konta: 78 1240 3927 1111 0000 4099 0585

§5
1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów
(zwycięstwo - 3, remis - 1, porażka - 0 punktów).
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
w grupie kolejno decyduje:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) korzystniejsza różnica bramek
c) większa liczba strzelonych bramek
d) „mała tabela” w przypadku trzech drużyn z taką samą ilością punktów
e) w przypadku remisu w meczu II-go etapu turnieju odbywa się konkurs 3 rzutów karnych
- jego wynik brany będzie pod uwagę w przypadku równej liczby punktów i stosunku
bramek między zainteresowanymi drużynami
3. Punkty i bramki nie dodają się do kolejnej fazy grupowej.

§6
1. Zespół składa się z maks. 18 zawodników + 2 osoby dorosłe (opiekunowie) w tym trener.
2. Czas trwania jednego meczu:
 gry eliminacyjne – 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą
 mecze o III miejsce i finał – 2 x 25 minut z 5 minutową przerwą
 w przypadku remisu w meczach półfinałowych oraz meczach o miejsca obowiązuje
seria pięciu rzutów karnych
3. W czasie spotkania obowiązuje nieograniczona liczba zmian w wyznaczonych strefach,
możliwość zmian powrotnych.
4. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi 3 sędziów.
5. Kary dyscyplinarne:
 czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 min. (trzecia kara dla tego samego
zawodnika w jednym meczu oznacza czerwoną kartkę)
 czerwona kartka za szczególnie niesportowe zachowanie
 czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego
zawodnika w następnym meczu - niezależnie od fazy rozgrywek

§7
1. Wszelkie niejasności należy zgłaszać w Biurze Zawodów i kierować do Dyrektora Turnieju.
2. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
Szczecin Cup 2018 nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie
Komitet Organizacyjny Turnieju.
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