Olsztyn, 18 września 2019 roku

HALOWE ZIMOWE ROZGRYWKI SKRZATÓW W SEZONIE 2019/20
„SKRZAT CUP”
KOMUNIKAT NR 1
Informujemy, że tak jak w ubiegłym roku, Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje halowe zimowe
rozgrywki dla dzieci z roczników 2013, 2014 i młodszych. Są to najmłodsze kategorie wiekowe, które na co dzień nie
uczestniczą w regularnych rozgrywkach WMZPN. Rozgrywki będą się odbywać osobno dla każdego z roczników:
 skrzat starszy (2013 i młodsi)
 skrzat młodszy (2014 i młodsi)
Turnieje odbędą się w kilku miejscowościach naszego województwa, w poprzednich latach gospodarzami turniejów
były: Rybno, Ełk, Biała Piska, Reszel, Elbląg i Olsztynek.
Turnieje odbędą się w dwóch terminach:
 I faza: 23-24 listopada 2019 roku
 II faza: 15-16 lutego 2020 roku lub 22-23 lutego 2020 roku
Każda drużyna może uczestniczyć tylko w pierwszej fazie, tylko w drugiej fazie lub w obu fazach, ale w ramach jednej
fazy może uczestniczyć tylko w jednym turnieju.
Wstępne zgłoszenia do rozgrywek zimowych zostały przeprowadzone w czerwcu, przy zgłoszeniach na sezon
2019/20. Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Istnieje możliwość dogłoszenia lub wycofania drużyn. W tym celu należy wysłać maila na adres
mariusz.bojarowski@wmzpn.pl w terminie do 30 września 2019 roku. Po tym terminie, na podstawie liczby
zgłoszonych drużyn, zostanie opracowany szczegółowy komunikat z systemem rozgrywek oraz z konkretnymi
miejscami i datami turniejów.
Kluby chętne do organizacji turniejów prosimy o dokonanie rezerwacji hal w terminach przewidzianych w
harmonogramie rozgrywek oraz zgłoszenie chęci organizacji turniejów na maila mariusz.bojarowski@wmzpn.pl.

DRUŻYNY ZGŁOSZONE DO ROZGRYWEK ZIMOWYCH
Skrzat G1 (rocznik 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MBKS Victoria Bartoszyce
UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce
APM EL FUTBOL Elbląg
MMKS Concordia Elbląg
UKS Rona 03 Ełk
UKS Rona 03 II Ełk
UKS Rona 03 III Ełk
MUKS SP Gol Giżycko
ITS Jeziorak Iława
UKS Mały Jeziorak Iława

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MKS Jeziorany
WSP Młody Piłkarz Jonkowo
UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski
KS Constract Lubawa
UKS Mini Soccer Academy Mrągowo
SP Czereś Sport Olsztyn
OKS Sokół Ostróda
AP Polonia 2018 Pasłęk
GSZS Delfin Rybno
KS Unia Susz

Skrzat G2 (rocznik 2014)
1.
2.
3.
4.

MBKS Victoria Bartoszyce
APM EL FUTBOL Elbląg
UKS Rona 03 Ełk
UKS Rona 03 II Ełk

5.
6.
7.
8.

ITS Jeziorak Iława
UKS Mały Jeziorak Iława
WSP Młody Piłkarz Jonkowo
UKS Mini Soccer Academy Mrągowo

Ramowe zasady rozgrywania meczów:
1. Celem turniejów jest przed wszystkim dobra zabawa uczestników i popularyzacja piłki nożnej.
2. Boiska i piłka
a. turnieje odbywają się na halach sportowych (należy zabrać odpowiednie obuwie)
b. wyznacza się dwa boiska w poprzek hali oddzielone tak, aby piłka nie przelatywała po ziemi z boiska
na boisko (np. ławkami lub bandami do unihokeja)
c. bramki 3m x 1,55m (jak dla żaków)
d. piłka do siatkówki
3. Zawodnicy i składy drużyn
a. drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników oraz trenera i kierownika drużyny
b. na boisku występuje 4 zawodników (4 zawodników w polu, gra się bez bramkarza)
c. zmiany hokejowe
4. System gier i czas gry
a. turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym zgodnie z harmonogramem
b. czas gry zostanie ustalony na podstawie liczby drużyn uczestniczących w danym turnieju
c. turniej rozpoczyna się ok godz. 10:00 i kończy się ok. godz. 14:00
d. mecze prowadzone są przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów WMZPN

5. Kary
a. za faul na żółtą kartkę w walce o piłkę - 1 minuta kary
b. za niesportowe zachowanie, pozbawienie drużyny bramki lub realnej szansy na jej zdobycie - 2
minuty kary
c. za wybitnie niesportowe zachowanie oraz poważny, rażący faul – wykluczenie do końca meczu
d. przy karach wykluczenia, o których mowa powyżej w pkt. a. b. i c., otrzymuje zawodnik winny
przewinienia, a jego drużyna w dalszym ciągu gra w komplecie 4 zawodników
e. w skrajnych sytuacjach za niewłaściwe zachowanie kibiców, rodziców, zawodników i trenerów oraz
brak pozytywnej reakcji na uwagi organizatorów zespół może być wycofany z turnieju
6. Punktacja
a. nie ma punktacji za wyniki meczów ani zdobyte i stracone bramki
7. Upominki
a. każdy z zawodników na początku turnieju otrzyma wodę
b. każdy z zawodników w trakcie turnieju otrzyma słodką bułkę i owoc
c. na koniec turnieju każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i dyplom
8. Rodzice i osoby towarzyszące drużynom
a. rodzice i pozostałe osoby towarzyszące drużynom nie mogą przebywać na parkiecie, muszą zająć
miejsca na widowni i zachowywać się w kulturalny sposób
9. Protesty i sprawy nieuregulowane
a. ewentualne protesty rozpatruje komisja, którą stanowią sędziowie WMZPN wyznaczeni na dany
turniej – komisja rozstrzyga również w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie

