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Każda edycja imprezy z cyklu EKSTRA TALENT, będzie się składała z następujących etapów: 
 1 / Montaż urządzeń i elementów związanych z organizacja i przeprowadzeniem rozgrywek oraz     

      wydarzeń towarzyszących 
 2 / Odprawa techniczna dla opiekunów /trenerów drużyn 
 3 / Ceremonia otwarcia turnieju 
 4 / Rozgrywki 
 5 / Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie turnieju 
 6 / Demontaż urządzeń i elementów związanych z organizacja i przeprowadzeniem rozgrywek  

      oraz wydarzeń towarzyszących 

 

GODZINA WYDARZENIE 
6:30 Wejście na obiekt, rozpoczęcie montażu (ustawienie bramek, ławek, oznaczeń boisk, elementów reklamowych, 

nagłośnienia, namiotów, sprzętu piłkarskiego)  
Boiska muszą być wytyczone dzień wcześniej przez gospodarzy obiektu. 
W dniu turnieju musi być wyznaczona osoba, która o godzinie 6:00 umożliwi organizatorom wejście na stadion. 
Podczas montażu i demontażu (tam, gdzie to możliwe) powinno być włączone oświetlenie boiska (w zakresie 
odpowiednim do potrzeb ekipy technicznej). 
W dniu turnieju na stadionie musi być wyznaczona osoba ze strony gospodarza obiektu odpowiedzialna za 
sprawy związane z zasilaniem w energię elektryczną. 
Tam, gdzie to możliwe zagwarantowanie sprzętu umożliwiającego rozwiezienie poszczególnych elementów 
(bramki, stelaże, ławki) po terenie stadionu) 

9:00 Pełna gotowość - stadion jest gotowy do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z turniejem U12 
9:00 - 9:30 Planowany przyjazd drużyn / Rozpoczęcie działalności biura zawodów 

9:45 Rozpoczęcie odprawy technicznej dla trenerów/opiekunów drużyn (rejestracja drużyn, obecność sędziów) 
10:00/12:00 Mecze w fazie grupowej – „każdy z każdym” wg harmonogramu 

Testy dla drużyn (w zależności o d układu gier w grupach)  
 Zespoły nr 3 w grupach A/B/C/D 

Zespoły nr 2 w grupach A/B/C/D 
Zespoły nr 1 w grupach A/B/C/D 

  
 

Po zakończeniu fazy grupowej: 
4 drużyny z pierwszych miejsc tworzą grupę E i grają o miejsca 1-4 w turnieju 
4 drużyny z drugich miejsc tworzą grupę F i grają o miejsca 5-8 w turnieju 
4 drużyny z trzecich miejsc tworzą grupę G i grają o miejsca 9-12 w turnieju 
 

 

W drugiej fazie turnieju testy będą prowadzone zgodnie z harmonogramem gier dla poszczególnych grup. 
 

 

12:20/15:20  
 

Rozpoczęcie rozgrywek w grupach decydujących o kolejności w turnieju 
15:40 Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie turnieju (ze względu na charakter rozgrywek w drugiej fazie 

grupowej ceremonie dekoracji drużyn z miejsc 9-12, 5-8, 1-4 mogą odbywać się sukcesywnie po zakończeniu 
rozgrywek każdej z grup) 

16:00 Demontaż sprzętu 

 

 

 
 

  

  

  


