REGULAMIN
SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki mają charakter turniejowy.
2. W turnieju startuje 12 zespołów.
3. Na każdym turnieju spotykają się cztery drużyny, gdzie każdy gra z każdym. Uzyskane
punkty i bramki zalicza się do ogólnej tabeli. Wyjątkiem jest najmłodsza
kategoria(2012), której wyniki nie są wykazywane.
4. Rozegranych zostanie 5 kolejek. Runda zasadnicza to kolejki 1,2,3,4, a ostatnia to
Finały.
5. Zespoły rozgrywają mecze wg rozstawienia przygotowanego przez organizatora. Po
rundzie zasadniczej liga zostanie podzielona na 3 grupy finałowe w zależności od
zajętego miejsca w tabeli– Serie A(miejsca 1-4), Serie B (miejsca 5-8), Serie C (miejsca
9-12). Wyjątkiem jest rocznik 2012, w którym nie będzie prowadzona tabela.
6. W kategorii 2012 Finały zostaną ustalone na podstawie wyników, jednak samych
wyników Organizator nie będzie zamieszczał na stronie, a pozwolą one ustalić
Finałowe grupy na jak najbardziej zbliżonym poziomie. W czasie Finałów dla 2012
zakłada się, że „każdy jest zwycięzcą”.
7. O kolejności w tabeli po rundzie zasadniczej decyduje kolejno: liczba zdobytych
punktów, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek ze wszystkich
turniejów, ilość strzelonych bramek. Jeżeli zespoły nie rozegrały meczu między sobą,
a mają taką samą ilość punktów to o miejscu w tabeli decyduj kolejno: lepsza różnica
bramek ze wszystkich turniejów, ilość strzelonych bramek.
8. W czasie Finałów zespoły rywalizują o mistrzostwo Serie A, Serie B, Serie C
(nazewnictwo lig włoskich). Wyniki z rundy zasadniczej są zerowane i każda drużyna
rozpoczyna rozgrywki z zerowym dorobkiem punktowym i bramkowym.
9. Finały rozgrywamy wg zasady „każdy z każdym” rozstawiając zespoły odpowiedniego
do zajętego miejsca w tabeli, tj. w Serie A kolejno: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4. Serie B
i Serie C rozgrywa Finał również wg wskazanego klucza.
10. Każda drużyna po skończonych Finałach otrzyma puchar oraz medale. Organizator
zapewnia medale dla 12 zawodników.
11. Organizator zapewnia na każdy turniej opiekę medyczną(Duo Medic), sędziego oraz
osobę delegowaną przez organizatora, która ma zapewnić odpowiednią organizację.
12. Drużyny mogą zgłosić do rozgrywek nieograniczoną liczbę zawodników. Jeżeli liczba
jest wyższa od 12 to dany zespół pokrywa zakup dodatkowych medali w czasie Finałów
– koszt 5 zł/sztuka.
13. Przed każdym turniejem trener sporządza protokół, w którym podaje listę zawodników.
W czasie całego turnieju, łącznie z Finałami zawodnik może reprezentować tylko jeden
zespół(dotyczy to danej kategorii wiekowej).
14. Turnieje organizowane są wg terminarza podanego na stronie:
http://jbacademy.pl/j-liga/j-liga-rocznik-2010

http://jbacademy.pl/j-liga/j-liga-rocznik-2011
http://jbacademy.pl/j-liga/j-liga-rocznik-2012

15. Koszt udziału w turnieju wynosi 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) od drużyny,
płatne przelewem na konto organizatora wskazane poniżej. Opłatę można wykonać w
jednej lub dwóch ratach wg poniższych zaleceń:
1 rata – płatność 1200 zł do 2.12.2019 r.
2 raty – płatność 650 zł do 2.12.2019 r.(I rata), oraz 550 zł do 31.01.2019 r. (II rata)
W tytule przelewu należy podać: nazwę drużyny, kategorię wiekową, np. Juventus
Academy, rocznik 2010
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REGULAMIN TURNIEJU
1. W turnieju brać mogą udział:
kat. „rocznik 2010” – chłopcy ur. po 1.01.2010 r. oraz dziewczynki ur. po 1.01.2009 r.
kat. „rocznik 2011” – chłopcy ur. po 1.01.2011 r. oraz dziewczynki ur. po 1.01.2009 r.
kat. „rocznik 2012” – chłopcu ur. po 1.01.2012 r. oraz dziewczynki ur. po 1.01.2011 r.
2. Zawodników obowiązuje posiadanie podczas turnieju dokumentu ze zdjęciem
stwierdzającym tożsamość i wiek. Weryfikacja zawodników możliwa jest przez cały
turniej przez organizatora na wniosek trenera drużyny.
3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy posiadają
aktualne badania lekarskie.
4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami.
5. Mecz trwa 1x25 minut.
6. Jeżeli zespół nie stawi się na turniej zostanie ukarany odjęciem 4 pkt w tabeli rundy
zasadniczej.
7. Mecze rozgrywane są na sztucznej nawierzchni pod balonem(ul. Bałtycka 59 w
Bydgoszczy) o wymiarach 20 x 40 m.
8. Pozostałe przepisy stosowane są wg regulaminu KPZPN na sezon 2018/19 w kategorii
żak.

9. W czasie turnieju na boisku trenerzy, zawodnicy oraz rodzice mogą przebywać w
określonych strefach.
10. Jeżeli rodzice/opiekunowie dzieci nie będą przebywali w określonych strefach lub ich
zachowanie będzie nieodpowiednie organizator lub sędzia może upomnieć dane
osoby. Niestosowanie się do uwag sędziego lub organizatora może skutkować
przyznanieniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
11. W przypadku gdy zespoły w danym meczu mają zbliżone kolory strojów, dla
odróżnienia gospodarz meczu ubiera plastrony (zespół zapisany jako pierwszy).
12. Do dyspozycji drużyn w czasie turnieju są dwie szatnie, zwane przechodnimi.
13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada.
14. Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
15. Organizator Turnieju nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów.
16. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Turnieju i do niego należą ostateczne
decyzje.

