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kontakt: krzysztof.dziwisz@gmail.com

Komunikat Organizacyjny
Piłka Nożna
Nożna Szkół Ponadgimnazjalnych
Dziewcz
Dziewczęta
Szkoły Ponadgimnazjalne:
Termin:

Środa, 12.10.2016,
.2016,

godz. 10.00 (weryfikacja szkół:: 9.40)

Miejsce:

ZSP nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11, Żyrardów.
Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne:

Termin:

Czwartek, 13.10
10.2016,

godz. 10.00

Miejsce:

(Grupa A) Boisko
oisko orlik przy hali we Mszczonowie,
Mszczonowie, ul. Szkolna 1, Mszczonów.
Mszczonów
(Grupa B) Stadion Mszczonowianki,
Mszczonowianki ul. Brzoskwiniowa,
iniowa, Mszczonów.

UWAGA: Weryfikacja wszystkich szkół w kategorii chłopców:: 9.30 przy Stadionie
Mszczonowianki.
onowianki. Po weryfikacji szkoły zostaną
zostan pokierowane przez organizatora na odpowiednie
boiska.

W kategorii chłopców dodatkowe postanowienia:
postanowienia
•

równocześnie, tj. na boisku typu orlik przy hali sportowej
Zawody odbędą się na dwóch obiektach równocze
w Mszczonowie oraz na boisku trawiastym na obiekcie Mszczonowianki.

•

System rozgrywek:
rozgrywaj eliminacje na boisku typu orlik (Boisko A), ze sztuczna
Grupa A – 3 zespoły, rozgrywają
nawierzchnią.
rozgrywa zawody na boisku trawiastym (Boisko B).
Grupa B - 4 zespoły rozgrywają

•

W grupie A rozstawiony jest zespół, który w roku ubiegłym zajął
zaj 1 miejsce –
LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

•

W grupie B rozstawiony jest zespół, który zajął
zaj w ubiegłym roku 2 miejsce –
LO w Wiskitkach.

•

Pozostałe szkoły losująą grupę,
grupę do której trafią.

•

Po fazie grupowej odbędą
ę ą sie półfinały na obiekcie Mszczonowianki, gdzie spotkaj
spotkają się 2
najlepsze drużyny
yny z grupy A oraz 2 z grupy B.

•

Podział boisk w półfinałach:
Boisko B: 1 zespół z grupy A zagra z 2 zespołem grupy B.
Boisko C: 1 zespół z grupy B zagra z 2 zespołem grupy A.

•

Finał rozegrywamy na boisku B, równocześnie z meczem o miejsce 3 rozgrywanym na boisku C.

Zasady uczestnictwa, kategoria chłopców oraz dziewcząt:
•

Zakaz gry we wkrętach metalowych.

•

Obowiązują listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela, lekarza lub
pielęgniarkę szkolną, wydrukowane ze strony powiatu.

•

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione.

•

Obowiązują zgody rodziców (ważne dla opiekunów nauczycieli).

•

Aktualne legitymacje szkolne.

•

Kierownicy i opiekunowie poszczególnych ekip odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo
w grupie.

•

Obowiązują jednolite stroje.

•

W drużynie max 10 zawodników.

•

Bramki 5 x 2m.

•

Ilość zawodników na placu gry 5 + bramkarz.

•

Pole karne umowne 9 m.

•

Rzut karny 9 m.

•

Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę ręką w obrębie własnej połowy.

•

Zakaz wślizgów, chyba, że w obrębie robiącego wślizgu nie ma zawodnika 3 m.

•

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Krzysztof Dziwisz
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

