Akademia Piłkarska Młoda Włocławianka Włocławek
zaprasza na Międzynarodowy Turniej piłkarski dla rocznika 2012/13.
Turniej rozgrywany będzie we Włocławku w dniach 11/12 listopada 2022 r na obiektach
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Turniej odbywać się będzie pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Włocławek pana Marka Wojtkowskiego.

Wpisowe:
400 zł od drużyny korzystającej z noclegu
600 zł od drużyny niekorzystającej z noclegu

OBIEKTY:

Foto: www.osir.wloclawek.pl

REGULAMIN TURNIEJU:
TERMIN I MIEJSCE:
11/12 listopad 2022 r. – Włocławek, obiekty OSiR tj.
2 pełnowymiarowe boiska ze sztuczną murawą ul. Kazimierza Górskiego
1 pełnowymiarowe boisko z naturalną trawą ul. Leśna 53a
CELE TURNIEJU
•
•

Popularyzacja dyscypliny wśród dzieci i młodzieży
Promocja klubu AP Młoda Włocławianka oraz miasta Włocławek

SYSTEM ROZGRYWEK
Czas gry:
1. Faza eliminacyjna (11.11.22 r.) – 1x15 minut
2. Faza finałowa (12.11.22 r.) – 1x 20 minut
Ilość zawodników: 6 + bramkarz (maksymalnie 14 graczy w drużynie), zmiany hokejowe
Faza eliminacyjna:
Piątek (11.11.22 r.) – 4 grupy o 8 zespołów. Drużyny rozegrają spotkania każdy z każdym. Czas gry: 1x 15 minut
Każda z drużyn tego dnia rozegra 7 spotkań tj. 105 minut grania
Faza finałowa:
Sobota (12.11.22 r.) – spotkania w systemie pucharowym – pierwsze i drugie zespoły z grup eliminacyjnych zagrają o
miejsca 1 – 8, trzecie i czwarte o miejsca 9 – 16, piąte i szóste o miejsca 17 – 24, siódme i ósme o miejsca 18 – 32 .
Spotkania o ostateczne miejsce zostaną rozegrane w formule – mecz i rewanż. Czas gry: 2x 15 minut
Każda z drużyn tego dnia rozegra 2 spotkania tj. 60 minut grania. W przypadku remisu rozegrana zostanie seria rzutów
karnych (trzy serie i w razie remisu następne pojedyńcze do rozstrzygnięcia).

PRZEPISY:
Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną Polskiego Związku Piłki Nożnej według unifikacji dla kategorii orlik.
Kary:
Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się kary dyscyplinarne:
•
•

wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty lub 5 minut.
wykluczenie z gry zawodnika czerwoną kartką. Czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z gry do
końca meczu.

Punktacja w grupie:
Zwycięstwo – 3 punkty
Remis – 1 punkt
Porażka – 0 punktów
Kolejność w tabeli:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Bezpośredni pojedynek
3. Lepszy bilans bramek
4. Mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami
5. Losowanie
6.
Wszelkie sporne sprawy rozstrzygać będzie organizator turnieju wraz z sędzią zawodów

SĘDZIOWIE I OPIEKA MEDYCZNA:
Opiekę medyczną oraz obsługę sędziowską zapewnia organizator.

NAGRODY:
- Każda z drużyn otrzyma pamiątkowy puchar
- Każda z drużyn otrzyma statuetkę dla najlepszego zawodnika
- Każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy dyplom
- Zawodnicy z drużyn 1-3 otrzymają medale
- Statuetki za wyróżnienia indywidualne tj. najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy zawodnik turnieju

Oferujemy nocleg dla zawodników i trenerów wraz z pełnym wyżywieniem.
Do wyboru 3 oferty noclegowe.

BAZA I OFERTA NOCLEGOWA:
1. HOSTEL PHOENIX (550 m od boisk)
https://hostel-phoenix.pl/
Al. Chopina 6, 87-800 Włocławek
80 zł / osoba (1 doba) + 65 zł całodobowe wyżywienie tj. 145 zł

2. Bursa Szkolna nr 2 (4,5 km od boisk – zapewniamy bezpłatny dojazd)
ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek
60 zł / osoba (1 doba) + 65 zł całodobowe wyżywienie tj. 125 zł

3. Uzdrowisko Wieniec Zdrój
(7,8 km od boisk – zapewniamy bezpłatny dojazd)
https://uzdrowisko-wieniec.pl/
ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec Zdrój
150 zł / osoba (1 doba) + 65 zł całodobowe wyżywienie tj. 215 zł

