
PIŁKARSKI PUCHAR CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ

Regulamin i harmonogram zawodów
w mini piłkę nożną o puchar Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej

ORGANIZATOR:
– Hufiec Karkonoski ZHP w Jeleniej Górze

PARTNERZY/WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Chorągiew Dolnośląska ZHP
– Międzyszkolny Ośrodek Sportu
– Termy Cieplickie sp. z o.o.
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Miasto Jelenia Góra

TERMIN I MIEJSCE: 11 maja 2019r., Park Sportowy Złotnicza (stadion przy ul. Złotniczej 12 
w Jeleniej Górze)

CEL IMPREZY
– Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży,
– Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
– Promocja zasad fair-play w rywalizacji sportowej

REGULAMIN IMPREZY
1. Uczestnicy
Turniej przeznaczony jest dla środowisk harcerskich. Mogą w nim wziąć udział gromady zuchowe,
drużyny żeńsko-męskie, złożone z harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz kadry należącej
do  Związku  Harcerstwa  Polskiego.  Liczba  dziewcząt  w  drużynie  dowolna.  Drużyna  liczy
maksymalnie 10 osób (6 zawodników podstawowych i 4 rezerwowych).



Rozgrywki będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:
– zuchy (7 - 10 lat, urodzeni w latach 2009-2012)
 harcerze (urodzeni w roku 2006 i młodsi)
 open, czyli harcerze starsi/wędrownicy/kadra

W przypadku  dużej  liczby  zgłoszeń,  organizator  zastrzega  możliwość  wyodrębnienia  kategorii
harcerzy starszych od kategorii open.

2. Przepisy gry
Mecze będą rozgrywane na boiskach o przybliżonych wymiarach 25x40 m. Mecz trwa 10 minut
(bez zmiany połów), zmiany lotne, auty wykonywane wznowieniem nogą z podłoża, piłka na linii
bocznej.
Mecze prowadzone są przez sędziów – harcerzy starszych, wędrowników lub instruktorów ZHP,
przeszkolonych przez sędziego z kwalifikacjami PZPN, lub sędziów z uprawnieniami PZPN. Pola
bramkowe do 10 m przed bramką. Decyzje podjęte przez sędziów na boisku są ostateczne. Kwestie
sporne odnośnie rozstrzygnięć na boisku należy zgłaszać kierownikowi sędziów do 10 minut po
zakończeniu spotkania.
Kary:  sędzia  może  podczas  meczu  ukarać  zawodnika  karą  2  minut  bądź  czerwoną  kartką.
W przypadku kary dwuminutowej zawodnik opuszcza boisko i wraca po upływie tego czasu. Jeżeli
drużyna  grająca  w  osłabieniu  straci  bramkę,  zawodnik  wraca  na  boisko  przed  upływem kary.
W przypadku czerwonej kartki – zawodnik schodzi z boiska a jego zespół gra w osłabieniu do
końca meczu. Pozostałe zasady będą oparte na ogólnych przepisach gry w piłkę nożną.

3. System rozgrywek
Liczba drużyn jest ograniczona do 16 w każdej kategorii. System rozgrywek jest dwuetapowy. W
pierwszym etapie rywalizacja toczy się w grupach, gdzie gra się systemem każdy z każdym (liczba
grup jest uzależniona od liczby zgłoszeń).
W drugim etapie drużyny rywalizują systemem play-off lub play-out.
Do fazy play-off awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Drużyny, które zajmą miejsca
3 lub 4 w swoich grupach i nie awansują do fazy play-off, grają dalej w fazie play-out (przegrany
odpada) o 9. miejsce w turnieju.
W fazach play-off i play-out do dalszej gry awansuje zwycięzca. W przypadku zakończenia meczu
remisem, sędzia zarządza serię rzutów karnych (po 3 karne).
W przypadku  mniejszej  liczby  drużyn  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  systemu
rozgrywek, gwarantując każdej ze zgłoszonych drużyn rozegranie przynajmniej czterech spotkań
w całym turnieju.

4. Odpłatność, pakiet startowy, nagrody
Wpisowe wynosi 80 złotych od drużyny, płatne na konto Hufca Karkonoskiego: Santander o/Jelenia
Góra nr 63 1090 1926 0000 0005 1400 0254, z dopiskiem „Puchar Chorągwi” i nazwą zespołu oraz
hufca.
W ramach  wpisowego  uczestnicy  otrzymują:  wodę,  baton,  ciepły  posiłek  na  miejscu  imprezy.
Zawodnicy  z  trzech  najlepszych  drużyn  w  każdej  kategorii  otrzymają  pamiątkowe  medale,
zwycięzcy  poszczególnych  kategorii  –  puchar  komendanta.  Przewidziano  także  nagrody
indywidualne, m.in. dla króla strzelców.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia  do  turnieju  przyjmowane  będą  za  pomocą  formularza  internetowego:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzevEnYM7S3RAk9d1v0y8uD9UNU9KWDc1WFVUN0FZWjZaM
jhSVU1JMERVMi4u.  Można  wysłać  także  zgłoszenie  na  adres  mailowy:  karkonoski@zhp.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 05.05.2019r. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest
wpłata  wpisowego  na  konto  Hufca  Karkonoskiego  (do  05.05.2019r.).  W  przypadku  dużego
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zainteresowania, o zakwalifikowaniu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego.
Opiekunowie drużyn zobowiązani są do wypełnienia listy uczestników, według wzoru z załącznika
nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Wypełnioną listę  należy przesłać mailem (skan)  na wskazany
wyżej adres do 08.05.2019r. lub dostarczyć w biura zawodów najpóźniej w dniu zawodów do godz.
8.30.

6. Harmonogram imprezy
11 V 2019r., Park Sportowy Złotnicza – stadion
8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników w biurze zawodów (na miejscu imprezy)
9.00 – 9.30 – rozgrzewka, omówienie zasad gry
9.30 – 10.00 – OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW
10.00 – 12.30 – rozgrywki faza grupowa
12.30 – 13.00 – przerwa, konkursy
13.00 – 14.00 – rozgrywki – faza finałowa
14.15 – 15.00 – wręczenie nagród, zakończenie turnieju

7. Adres organizatora
Hufiec Karkonoski ZHP, ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra. W przypadku pojawienia się
pytań prosimy o kontakt z Organizatorem – Pawłem Kaletą, tel. 721 795 710 lub drogą mailową
karkonoski@zhp.pl (w tytule maila podać: Piłkarski Puchar Chorągwi).
Dla  drużyn  przyjezdnych  istnieje  możliwość  zorganizowania  noclegu  w  siedzibie  Hufca
Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 

8. Postanowienia końcowe

Podczas  imprezy  uczestników  obowiązuje  „Regulamin  przebywania  na  obiekcie  w  Parku
Sportowym Złotnicza”.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  rzeczy  bez  opieki  na  trybunach
w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

Organizator  nie  odpowiada z  tytułu następstw wypadków osób biorących udział  w turnieju jak
również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską podczas zawodów. 

Drużyny uczestniczące w imprezie  obowiązuje obuwie sportowe,  mile widziane jednolite stroje
oraz harcerski nastrój.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  niniejszym regulaminie.  W przypadku  zmiany
uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia turnieju.
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