REGULAMIN TWOJA LIGA MISTRZÓW
1) W turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 5 zawodników w polu +
bramkarz oraz z zawodników rezerwowych.
2) Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa
przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju – w przypadku wystawienia
2 zespołów z 1 filii AG.
3) Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”
I. Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej:
 W turnieju w każdej z 5 kategorii wiekowych może wystartować max 16 zespołów;
 W każdej drużynie może być max 16 zawodników;
 Na boisku w czasie meczu może przybywać 6 zawodników jednego zespołu (5
zawodników z pola + bramkarz);
 W przypadku wystawienia przez zespół 5 zawodników, drugi zespół musi
dostosować się liczbowo;
 Każda Fila może wystawić max 4 zespoły w jednej kategorii wiekowej;
 Czas gry: 2 x 10 minut ze zmianą połowy;
 Rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża), bądź wprowadzenie piłki przez
zawodnika wykonywującego rzut z autu;
 Zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu);
 Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża;
 Turniej zostanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 4;
 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się co najmniej w odległości 5 m od piłki;
 Rzut karny wykonywany jest z odległości 8m od bramki;
 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
II. Kary:
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane
przez sędziego prowadzącego spotkanie:
 Kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty;
 Kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut.

III. Punktacja:

 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0
punktów,
 Za przegraną na skutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3,
 W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych
drużyn decydują wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,
 O zajętych miejscach decydują kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne.
VI. Nagrody
 Wszystkie drużyny otrzymują puchary.
 Zwycięskie drużyny otrzymują puchary Twojej Ligi Mistrzów.
 Nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza oraz króla
strzelców.
 Każdy uczestnik otrzyma medal oraz dyplom.
 Każdy uczestnik otrzymuje replikę stroju drużyny ligi mistrzów
V. Zgłoszenia do turnieju
 Zgłoszenie oraz należy złożyć na adres nasportowo.pl do 03 marca. W przypadku
większej ilości drużyn niż określona w regulaminie przyjmuje się kolejność
zgłoszeń.
 Płatność przelewem należy dokonać do 03 marca na konto Fundacji:
Nr konta bankowego: Alior Bank
92 2490 0005 0000 4520 6536 2395

VII. System rozgrywek
 W turnieju weźmie udział 16 zespołów w jednej kategorii wiekowej, podzielonych
na cztery grupy;
 W grupach rozgrywki odbywają się na zasadach każdy z każdym mecz i rewanż.
 Pierwsze 2 zespoły z każdej grupy awansują do fazy pucharowej Twojej Ligi
Mistrzów, 2 ostatnie awansują do fazy pucharowej Twojej Ligi Europy.
 Ćwierćfinał- mecz i rewanż.
 Zwycięzcy zagrają w dużym półfinale mecz i rewanż o miejsca 1-4 i awans do fazy
finałowej w TLM i TLE.
 Przegrani zagrają w małym półfinale mecz i rewanż o miejsca 5-8 i awans do
małego finału TLM i TLE.
 W fazie finałowej każdy zespół rozegra 1 Mecz o miejsce 1,3,5 lub 7 w TLM i TLE

VIII. Zasady Wyboru Kapitana I Vice-kapitana oraz przydziału zawodników do
Zespołów TLM
 Trener prowadzący zajęcia wyznacza kapitana i vice-kapitana zespołu w danej
kategorii wiekowej.
 W przypadku gdy dana filia wystawia więcej niż jeden zespół w danej kategorii
wiekowej turnieju TLM, trener prowadzący zajęcia dokonuje podziału zawodników
i przydziela do danego zespołu, na podstawie list zapisanych uczestników.
 Kapitan i Vice-Kapitan biorą udział w losowaniu drużyn i grup TLM, jako
przedstawiciele swoich drużyn.
IX. ZASADY WYBORU STROJU I PRZYDZIAŁU NUMERU NA KOSZULCE
 Zawodnicy zapisani na turniej TLM podają rozmiar zamawianego stroju według
rozmiarówki dostępnej na stronie internetowej www.nasportowo.pl
 Numery dla zawodników są przydzielane losowo
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez
Organizatora turnieju są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na
trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak
również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku
zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu
rozpoczęcia się turnieju.

