Załącznik Nr 4

Regulamin
Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
SENI Cup 2022
Turniej zostanie rozegrany na Stadionie przy ul. Bema 23/29 w Toruniu na obiektach należących do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu, w terminie 5-7 lipca 2022 roku.
W Turnieju weźmie udział maksymalnie 36 drużyn.

ORGANIZATORZY:

● Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat
przy współudziale:
● TZMO SA

CEL ORGANIZACJI IMPREZY:
1.
2.
3.
4.
5.

Integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z resztą społeczeństwa w oparciu o zasady
akceptacji, zrozumienia i szacunku.
Popularyzacja piłki nożnej wśród niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domów pomocy
społecznej i innych placówek opieki długoterminowej.
Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i obozów.
Stworzenie warunków do pokazania swoich umiejętności oraz możliwości sportowego
współzawodnictwa, które jest bodźcem i stymulatorem rozwoju fizycznego.
Uświadomienie ogółowi społeczeństwa faktu, iż osoby o obniżonej sprawności intelektualnej mają
nie tylko takie same prawa, ale posiadają również predyspozycje do uczestnictwa w sporcie,
a przez to także w pełni życia społecznego.

F

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

W Turnieju mogą brać udział zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną, tworzący
drużyny sportowe przy Domach Pomocy Społecznej
W dalszej kolejności dopuszcza się do rozgrywek drużyny tworzone przy Środowiskowych Domach
Społecznych lub Warsztatach Terapii Zajęciowej lub innych instytucjach działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, jednakże pod takim warunkiem, że nie wykluczają one udziału innych drużyn z
domów pomocy społecznej.

2.

Każda drużyna składa się maks. z 9 osób

3.

Do Turnieju zostaną zakwalifikowane tylko te drużyny, które w terminie od 5 do 16 maja 2022 r.
prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy drużyny (załącznik nr 1) na adres
siedziby organizatora lub na adres e-mail: fundacja@tzmo-global.com wraz z potwierdzeniem wpłaty
wpisowego.
Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

4.

Dopuszczone do zawodów będą te drużyny,
przedstawią organizatorom dokumenty:

które w dniu rozpoczęcia rozgrywek

4.1 formularz zdrowotny dla każdego zawodnika (załącznik nr 2), który zawiera:
● zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia zawodnika pozwala na czynny udział w
Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup 2022,
● orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej
4.2 dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika
5.

Koszt uczestnictwa w zawodach dla drużyny (składającej się max 9 osób) wynosi 1500 zł.
(tysiąc pięćset złotych)
Wpłaty należy przesyłać na konto Fundacji o numerze: 62 1090 1506 0000 0001 1858 1174
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ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
Zasady ogólne:
1.

Drużyny zostaną podzielone na grupy. Kryterium podziału będą wyniki gier kwalifikacyjnych.

Gry kwalifikacyjne i podział na grupy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gry kwalifikacyjne zostaną rozegrane przed rozgrywkami grupowymi i będą stanowiły podstawę
do podziału drużyn na grupy o zbliżonym poziomie umiejętności.
Każda drużyna rozegra przynajmniej jeden mecz o czasie trwania 2 x 10 minut. W uzasadnionych
przypadkach czas gry może ulec zmianie lub też drużyna rozegra więcej meczów obserwowanych.
Dopuszcza się skrócenie czasu gry w przypadku gdy poziom sportowy drużyn rywalizujących w meczu
kwalifikacyjnym wyraźnie wskazuje na przydzielenie drużyn do różnych grup.
Drużyny zostaną podzielone na grupy, w których odbywać się będzie rywalizacja.
Wynik meczu z gry kwalifikacyjnej zostanie uwzględniony w fazie rozgrywek grupowych, jeśli drużyny
zostaną przydzielone do tej samej grupy.
Na podstawie gier kwalifikacyjnych może być wyłonionych maksymalnie 5 grup, w których będą się
odbywać rozgrywki.
W przypadku, gdy liczba drużyn zgłoszonych do udziału w Turnieju i/lub umiejętności zawodników
drużyny uniemożliwią podział zespołów na grupy o tej samej liczbie drużyn, organizator zastrzega
sobie prawo do podziału niejednakowego pod względem ilościowym.
Każdy z zawodników zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia i pokazania prawdziwych
umiejętności w grach kwalifikacyjnych. Zabrania się oszukiwania, a wszelkie tego przejawy mogą być
powodem wykluczenia drużyny z dalszych rozgrywek.

Rozgrywki grupowe:
1.
2.
3.
4.

5.

W obrębie grup rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym, dopuszcza się możliwość
rozegrania rundy rewanżowej.
Wynik meczu z gry kwalifikacyjnej zostanie uwzględniony w fazie rozgrywek grupowych, jeśli drużyny
zostaną przydzielone do tej samej grupy.
Rozgrywki prowadzone będą na boisku o rozmiarach 40-50m x 30-35m, wymiary bramki
2-5 m x 2 m, pole bramkowe o wymiarach 8 m x 18 m.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora jakichkolwiek nieprawidłowości w składzie osobowym
drużyny, organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia danej drużyny z
dalszej części rozgrywek, a wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane jako
walkower dla drużyny przeciwnej
O kolejności w grupie decydują:
▪
liczba zdobytych punktów,
▪
w przypadku tej samej liczby punktów wynik bezpośredniego pojedynku między
zainteresowanymi drużynami,
▪
w dalszej kolejności decydują: korzystniejsza różnica goli strzelonych i straconych, liczba goli
strzelonych, liczba goli straconych,
▪
w przypadku nadal nierozstrzygniętej sytuacji, o ostatecznej klasyfikacji w grupie zdecydować
może seria rzutów karnych.

PRZEPISY GRY:
1.
2.

Obowiązują przepisy FIFA z następującymi modyfikacjami:
skład drużyny:
a. w grze bierze udział 5 zawodników, w tym bramkarz. Rezerwowi zawodnicy mogą być
wprowadzeni do gry w dowolnym czasie meczu, w czasie przerw w grze. Dopuszcza się
zmiany powrotne. Zmiana powinna być zasygnalizowana sędziemu. Sędzia daje sygnał
do przeprowadzenia zmiany,
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

czas gry: 2 x 10 minut z przerwą do 2 minut (w uzasadnionych przypadkach czas może ulec
zmianie),
o wyniku meczu nie decydują ani dogrywka ani rzuty karne,
wznowienie gry może być wykonane, gdy zawodnicy przeciwnej drużyny stoją co najmniej
6 metrów od piłki,
rzut karny - wykonuje się z linii pola bramkowego. Wszyscy zawodnicy oprócz bramkarza
i wykonawcy muszą stać poza polem bramkowym. Bramkarz do momentu kopnięcia piłki musi
stać na linii bramkowej,
aut boczny - jest wykonywany przez podanie piłki nogą. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą
w czasie wykopu z autu znajdować się co najmniej 6 m od piłki. Jeżeli po wykopie z autu, żaden
z zawodników nie dotknie piłki, a ta wpadnie do bramki, to tak zdobyta bramka nie może być
przez sędziego uznana,
aut bramkowy - bramkarz wznawia grę po aucie bramkowym w dowolny sposób z pola karnego,
nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,
nie obowiązuje zakaz podania do własnego bramkarza,
ubiór - piłkarze tej samej drużyny powinni mieć koszulki i spodenki w tych samych kolorach.
Ta zasada nie dotyczy bramkarza, który powinien odróżniać się od zawodników z pola gry.
Zabrania się gry w butach piłkarskich z wkręcanymi metalowymi korkami o sztywnej plastikowej
podeszwie,
za niesportowe zachowanie sędzia może nałożyć na zawodnika karę czasowego usunięcia z placu
gry na 2 lub 5 minut,
powtarzające się niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub opiekuna i ewidentne łamanie
zasady fair play może być ukarane usunięciem z boiska i wykluczeniem z meczu lub w skrajnych
przypadkach z turnieju.

Nagrody:
Za udział w Turnieju wręczane będą medale, puchary oraz nagrody ustalone przez organizatorów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania Turnieju w ramach
uiszczonego wpisowego.
Drużyny we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu do miejsca zawodów.
Zawodnicy podczas Turnieju, a także w całym czasie wolnym od rozgrywek, pozostają pod
wyłączną opieką osób upoważnionych przez instytucje zgłaszające drużynę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników i szkody,
których mogą doznać uczestnicy przed, w trakcie oraz po zakończeniu Turnieju Piłki Nożnej Osób
Niepełnosprawnych Seni Cup.
Organizator nie zapewnia uczestnikom Turnieju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone osobom trzecim i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenia kosztów leczenia w szczególności w związku z nagłym zachorowaniem,
nieszczęśliwym wypadkiem lub następstwem choroby przewlekłej. Organizator zaleca
uczestnikom Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup zawarcie indywidualnych
polis ubezpieczenia obejmujących wcześniej wymienione ryzyka.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu,
na którym odbywają się zawody.
W trakcie trwania Turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
regulaminu.
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