REGULAMIN
TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
LOTOS Griffin Cup
Organizator:
Pomorski Związek Piłki Nożnej, współgospodarz turnieju
Termin i miejsce
Od 27.11.2021 r. do 19.03.2022 r. Hale sportowe na terenie województwa
pomorskiego wg harmonogramu rozgrywek.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00, zakończenie turnieju ok. godz. 15.30.
Nagrody:
Dyplomy dla wszystkich zespołów, puchary i medale dla pierwszych trzech
zespołów, nagrody indywidualne dla zawodników: król strzelców (w
przypadku równej liczby strzelonych bramek, nagrodę otrzymuje zawodnik,
którego drużyna zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej), najlepszy
zawodnik, najlepszy bramkarz.
Ubezpieczenie:
Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
Opieka medyczna:
Opiekę medyczną zapewnia Pomorski ZPN.
Uczestnicy:
W każdym turnieju współorganizator może wskazać 1 zespół uczestniczący
w danym turnieju. W turniejach uczestniczą kluby posiadające członkostwo
w Pomorskim ZPN.
Do poszczególnych turniejów zakwalifikowanych zostanie 11 zespołów,
które zostaną wyłonione w drodze losowania.
W przypadku nieuzyskania kompletu drużyn, organizator ma prawo
uzupełnić skład turnieju drużyną niezrzeszoną lub drugą drużyną danego
klubu.
Drużyna składa się z dwunastu zawodników, którzy znajdują się w systemie
extranet w danym klubie. W rozgrywkach chłopców mogą występować
dziewczęta o 2 lata starsze (maksymalnie 3 dziewczynki).
Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
Drużyny mogą uprawnić do gry w turnieju zawodników z innych klubów
(maksymalnie 3) okazując organizatorowi pisemną zgodę na grę klubu
macierzystego.

Kategoria 2009 i 2010 chłopców: w obu kategoriach wiekowych
rozegrane zostaną po dwa turnieje eliminacyjne, udział bierze po 12
drużyn. Z turniejów eliminacyjnych rocznika 2009 awans uzyskuje po sześć
drużyn. Z turniejów eliminacyjnych rocznika 2010 awans uzyskuje po pięć
drużyn. W turniejach finałowych udział bierze 12 drużyn.
Kategoria U-13 i U15 dziewcząt:
• kategoria U-13 dziewcząt. Dopuszcza się zawodniczki z roczników
2009, 2010, 2011.
• kategoria U-15 dziewcząt. Dopuszcza się zawodniczki z roczników
2007, 2008, 2009.
• wszystkie zawodniczki muszą być zarejestrowane w systemie
extranet, bez konieczności uprawnienia do gry.
• zniesiony zostaje limit zawodniczek spoza swojego klubu. Biorąc
zawodniczkę lub zawodniczki z innego klubu wymagana jest pisemna
klubu macierzystego na grę w turnieju.
W przypadku wycofania drużyny w terminie poniżej pięciu dni klub
zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w turnieju (300 zł).
Czas gry
10 min. bez przerwy; mecze półfinałowe oraz o miejsca I i III będą trwać 15
min. bez przerwy
Kary:
Wg unifikacji PZPN.
Przepisy gry:
Gra z bramkarzem bez ograniczeń, bez fauli akumulowanych, przepisy
zgodnie z unifikacją PZPN. Rzut z autu wykonywany jest z linii bocznej
boiska. Rzut z autu wykonywany jest nogą.
W przypadku braku jednej drużyny w grupie podczas turnieju wszystkie jej
mecze zostaną zweryfikowane jako walkower (0:3).
Kolejność:
wg regulaminu rozgrywek PZPN
- liczba punktów
- bezpośrednie pojedynki
- lepsza różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek
- rzuty karne
W meczach fazy pucharowej zakończonych remisem będą
wykonywane rzuty karne (po 3), później do pierwszego do rozstrzygnięcia.

Awans do ćwierćfinałów uzyskują dwie pierwsze drużyny z każdej
grupy oraz dwie drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.
W tej fazie rozgrywek nie mogą trafić na siebie drużyny z tej samej
grupy. Drużyna z najsłabszym bilansem z miejsc trzecich oraz drużyny
z miejsc czwartych kończą turniej.
RODO:
Każdy zawodnik w dniu turnieju musi dostarczyć podpisaną przez
opiekunów „Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku nieletniego” (zał. 1).
Komplet zgód trener drużyny zobowiązany jest przekazać organizatorom.
Brak dostarczonych zgód, może skutkować nieprzystąpieniem do turnieju.

