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Prószków, 25 - 26.06.2016 r. 
 
REGULAMIN TURNIEJU 
 
1. Regulamin dotyczy Turnieju Piłki Nożnej MULTIPLAY CUP Prószków 2016, 
w którym biorą udział następujące grupy wiekowe: 
- rocznik 2005-2006, 
- rocznik 2007-2008. 
 
2. Mecze rozgrywane będą na przemian w dwóch grupach na boiskach trawiastych przy ulicy 
Sportowej 1. 
 
3. Organizatorem turnieju jest Grupa MULTIPLAY oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, 
przy współpracy z firmą JULCOMP . 
 
4. Turniej został podzielony na dwa dni rozgrywkowe: 
25.06.2016 r. – turniej żaków / rocznik 2007-2008/rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10:00 
Odprawa trenerów godz. 9:40. Obiad w godz. 12:00-14:00, wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymają ciepły posiłek oraz napoje. 
26.06.2016 r. – turniej orlików / rocznik 2005-2006/ rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10:00 
Odprawa trenerów godz. 9:40. Obiad w godz. 12:00-14:00, wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymają ciepły posiłek oraz napoje. 
 
5. Celem Turnieju Multiplay Cup Prószków 2016 jest propagowanie sportu i 
rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, nawiązywanie nowych przyjaźni wśród 
najmłodszych oraz wychowywanie poprzez sport. W turnieju mogą brać udział dziewczynki i 
chłopcy z roczników 2005-2006 oraz 2007-2008 zrzeszeni w klubach sportowych lub szkółkach 
piłkarskich zaproszonych przez organizatorów do udziału w rozgrywkach (obowiązkowe 
legitymacje szkolne lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem – do wglądu przez sędziów i 
opiekunów drużyn w dniu imprezy). 
 
6. Zarówno drużyny z roczników 2005-06 jak i 2007-08 grają po 5 zawodników w polu + 
bramkarz (zmiany hokejowe, czas jednego meczu 1 x 12 min.). Kadry 10 osobowe + trener. 
 
7. System rozgrywek: 
 
W każdej kategorii wiekowej zespoły zostaną podzielone na dwie grupy. W grupie obowiązuje 
system gier ”każdy z każdym”. Do rundy finałowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej 
z grup. Drużyna, która uplasuje się na pierwszym miejscu w swojej grupie zagra o finał z drużyną, 
która zajęła drugie miejsce w grupie przeciwnej. Zwycięzcy tych meczy zagrają w wielkim finale, 



natomiast przegrani zagrają o miejsce trzecie. Drużyny, które uplasują się na miejscu trzecim w 
swoich grupach, zagrają o miejsce 5, natomiast drużyny z czwartych miejsc zagrają o miejsce 7. 
 
8. Sędziowie. 
 
 a. Obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje Organizator. 
 b. Mecz prowadzi  jeden  sędzia. 
 
9. O kolejności miejsc w  tabeli rozgrywek  decyduje kolejno: 
 

 większa liczba zdobytych punktów; 

 przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans między zainteresowanymi 
drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą minimum trzy zespoły, 
sporządza się „małą tabelkę”, uwzględniając tylko wyniki między zainteresowanymi drużynami;  

 korzystniejsza różnica bramek; 

 większa ilość zdobytych bramek; 

 rzuty karne 
 
10. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju i nie ponoszą z tego 
tytułu odpowiedzialności. Trenerzy i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność stan zdrowia 
zawodników oraz za szkody spowodowane przez swoich podopiecznych. 
 
11. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju. Decyzje w 
sprawach spornych lub innych nie ujętych w regulaminie turnieju podejmują organizatorzy. 
Podjęcie w/w decyzji organizatorzy mogą dokonać po konsultacji z sędziami zawodów, jak 
również z opiekunami poszczególnych drużyn. 
 
12.Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione przez uczestników turnieju na 
obiekcie. 
 
13. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy, statuetki oraz pamiątkowe medale. W ramach 
dokonanej przed turniejem wpłaty 100 zł każda drużyna otrzyma upominki.  
Najlepszy strzelec, bramkarz i zawodnik turnieju w każdej kategorii wiekowej otrzymają 
dyplom, statuetkę oraz nagrodę rzeczową. 
Zespoły, które zajmą miejsca 1-3 dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe. 
 


