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LUBLIN YOUTH CUP 2022

REGULAMIN TURNIEJU
(załącznik nr 1)

1. Organizator:
 Organizatorem rozgrywek jest Miasto Lublin
 Współorganizatorem turnieju jest Budowlany Klub Sportowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:
 Miejscem rozgrywania turniejów eliminacyjnych będą boiska Orlik w Lublinie
 I etap: 15-31 lipca 2022r., 6 Orlików wskazanych przez organizatora, 24 drużyny

(podzielone na 6 grup po 4 drużyny)
 II etap: 15-25 sierpnia 2022 r., 3 Orliki wskazane przez organizatora, 12 drużyn

(podzielone na 3 grupy po 4 drużyny)
 III etap (turniej finałowy): 28 sierpnia 2022 r. (niedziela), boisko Węglin Arena ul. Judyma,

6 drużyn (podzielone na 2 grupy po 3 drużyny)

3. Cel turnieju:
 Celem turnieju jest promocja Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023
 Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego trybu życia wśród młodzieży
 Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny w kategorii U-18 oraz U-30

4. Kategoria wiekowa:
 W ramach Lublin Youth Cup 2022 będą rozgrywane dwa oddzielne turnieje:
1) kategoria wiekowa U-18 (rocz. 2004 i młodsi)
2) kategoria wiekowa U-30 (rocz. 1992 i młodsi)
 Każdy uczestnik biorący udział w rozgrywkach musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem
 Rodzice/opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich muszą przed rozgrywkami wypełnić

stosowne oświadczenie/zgodę na udział w rozgrywkach (załącznik nr 3)
 Wiek zawodników może być weryfikowany przez koordynatorów rozgrywek (animatorów

prowadzących turnieje)

5. Ubezpieczenie zawodników:
 Zawodnicy grający w turnieju czynią to na własną odpowiedzialność
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu zawodników w trakcie gry
 W razie konieczności organizatorzy zobowiązani są do wezwania pomocy, w postaci karetki

pogotowia, dla zawodnika, którego uraz wymaga hospitalizacji

6. Zgłoszenia do turnieju:
 Ilość drużyn w każdej kategorii wiekowej: 24 (maksymalnie 4 drużyny w każdym z 6 turniejów I

etapu)
 Zgłoszenia dokonuje kapitan/kierownik/trener drużyny:
- telefonicznie: 505 167 889
- mailowo: marketing@bkslublin.pl
 Zgłoszenia przyjmowane będą maksymalnie do 10 lipca 2022 r. lub do wyczerpania miejsc
 W zgłoszeniu drużyny należy podać: nazwę drużyny, dane kierownika/kapitana (imię, nazwisko,

telefon kontaktowy, e-mail) oraz kategorię wiekową turnieju (załącznik nr 2)
 Niekompletne zgłoszenia będą pomijane
 Udział w turnieju jest bezpłatny
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7. System rozgrywek I etapu:
 Turnieje I etapu odbędą się w dniach 15-31 lipca 2022 r. na 6 lubelskich Orlikach wskazanych

zgłoszonym drużynom przez organizatora na minimum 7 dni przed turniejem
 System gier turnieju I etapu: 4 drużyny grające systemem „każdy z każdym”
 Na tym etapie mogą sędziować animatorzy poszczególnych Orlików lub sędziowie wskazani przez

organizatora rozgrywek

8. System rozgrywek turniejów II etapu:
 Turnieje II etapu odbędą się 15-25 sierpnia 2022 r. na 3 lubelskich Orlikach wskazanych

zakwalifikowanym drużynom przez organizatora na minimum 7 dni przed turniejem
 W turniejach II etapu wystąpi 12 drużyn wyłonionych z I etapu (3 turnieje po 4 drużyny)
 Do poszczególnych turniejów II etapu drużyny będą przydzielone na podstawie „klucza” (poniżej)
 System gier turnieju II etapu: 4 drużyny grające systemem „każdy z każdym”
 Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsca w turnieju II etapu awansują do turnieju finałowego
 Na tym etapie sędziują wykwalifikowani sędziowie

8. System rozgrywek turnieju finałowego:
 Turniej odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) na obiekcie sportowo-rekreacyjnym Węglin

Arena ul. Judyma
 6 drużyn amatorskich wyłonionych z trzech turniejów II etapu podzielonych na 2 grupy
 Drużyny w grupach grają systemem ,,każdy z każdym’’
 Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsca w grupie awansują do półfinałów, zwycięzcy półfinałów zagrają w

Wielkim Finale, przegrani zagrają w meczu o III miejsce
 W fazie pucharowej turnieju finałowego w przypadku remisu wykonywana jest od razu seria rzutów

karnych (3 serie, a następnie do skutku), która wyłoni zwycięzcę meczu
 Turniej będzie poprzedzony losowaniem grup turniejowych
 Na tym etapie sędziują wykwalifikowani sędziowie LZPN

9. Podstawowe reguły gry i sprawy porządkowe:
 Mecze rozgrywane są po 6 zawodników z każdej drużyny (plus maksymalnie czterech rezerwowych)
 Mecz rozgrywany w czasie 2x10 minut
 Mecze rozgrywane piłką w rozmiarze 5
 Drużyny biorące udział w zawodach uprawnione są do nielimitowanej wymiany zawodników przez

cały okres trwania gry, w trybie „hokejowym”. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie, w
której znajdują się zawodnicy rezerwowi drużyny

 Przepisy PZPN, bez uwzględnienia przepisu gry o spalonym
 Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialne są obie drużyny

biorące udział w zawodach. Oba zespoły zobowiązane są do stworzenia bezpiecznych warunków
na obiekcie i płycie boiska. Drużyny są odpowiedzialne za swoich kibiców, sympatyków oraz osoby
im towarzyszące. W razie ich wybryków zostają stosownie do tego ukarane

 Jeśli drużyna nie pojawi się na płycie boiska gotowa do gry w wyznaczonej godzinie spotkania
następuje walkower, co powoduje, iż przeciwny zespół otrzymuje 3 pkt jak za wygrany mecz.

 Drużyna musi stawić się na meczu w składzie minimum 5-osobowym. W przeciwnym wypadku
sędzia nie ma prawa rozpocząć zawodów. Jeśli w przypadku zaistniałych boiskowych sytuacji
(kartki, kontuzje, bądź inne) na placu gry znajduje się mniej niż 4 zawodników danej drużyny mecz
również należy zakończyć

 Kary meczowe: minutowe, za wybitnie nie sportowe zachowanie sędzia ma prawo usunąć
zawodnika do końca meczu (czerwona kartka)

 Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia/organizator może zdyskwalifikować zawodnika do
końca turnieju, a w skrajnych przypadkach zdyskwalifikować całą drużynę

 Za naruszenie nietykalności cielesnej uczestników turnieju (sędziów, organizatorów, zawodników)
drużyna dokonująca ten czyn zostaje automatycznie wykluczona z dalszych rozgrywek

 Kapitan/kierownik drużyny winien przed pierwszym meczem dostarczyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy organizatorowi/koordynatorowi rozgrywek

 Na obiekcie Orlik jest absolutny zakaz grania w obuwiu piłkarskim typu korki/korki Lanki,
spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wulgaryzmów.
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 Nie przestrzeganie regulaminu obiektu przez drużyny biorące udział w rozgrywkach będzie karane
usunięciem z turnieju

 Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator/koordynator rozgrywek.

10. Nagrody i wyróżnienia:
 Wszystkie drużyny biorące udział w turniejach I etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy
 Wszystkie drużyny biorące udział w turniejach II etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy
 Za miejsce I w turnieju finałowym: puchar za I miejsce, medale, nagrody rzeczowe – stroje

meczowe
 Za miejsce II w turnieju finałowym: puchar za II miejsce, medale, nagrody rzeczowe – stroje

treningowe
 Za miejsce III w turnieju finałowym: puchar za III miejsce, medale, nagrody rzeczowe (sprzęt

sportowy)
 Za miejsca IV-VI w turnieju finałowym: pamiątkowe puchary, gadżety
 Nagrody indywidualne: nagrody rzeczowe dla najlepszego bramkarza i zawodnika (sprzęt sportowy)

Podział na grupy i nazwy drużyn (I etap):
1 TURNIEJ – GRUPA A (ORLIK UL. …………………….)

2 TURNIEJ – GRUPA B (ORLIK UL. …………………….)

3 TURNIEJ – GRUPA C (ORLIK UL. …………………….)

4 TURNIEJ – GRUPA D (ORLIK UL. …………………….)

5 TURNIEJ – GRUPA E (ORLIK UL. …………………….)

6 TURNIEJ – GRUPA F (ORLIK UL. …………………….)

Podział na grupy (II etap):
1 TURNIEJ – GRUPA G (ORLIK UL. …………………….)

 1 miejsce grupa A
 1 miejsce grupa B
 2 miejsce grupa C
 2 miejsce grupa D

2 TURNIEJ – GRUPA H (ORLIK UL. …………………….)
 1 miejsce grupa C
 1 miejsce grupa D
 2 miejsce grupa E
 2 miejsce grupa F

3 TURNIEJ – GRUPA I (ORLIK UL. …………………….)
 1 miejsce grupa E
 1 miejsce grupa F
 2 miejsce grupa A
 2 miejsce grupa B

Koordynator rozgrywek:
Kamil Biegaj

tel. 505 167 889
e-mail: marketing@bkslublin.pl


