FC WROCŁAW ACADEMY CUP
Uprzejmie informujemy, że 26 listopada 2017 r., odbędzie się ogólnopolski turniej
"FC Wrocław Academy Cup". W Turnieju uczestniczyć będą drużyny chłopców urodzonych w
latach: 2007, 2008, 2009 i 2010.
1. Cel Turnieju:
FC Wrocław Academy Cup to inicjatywa, której głównym celem jest rywalizacja zespołów o
zbliżonym poziomie sportowym, bez presji o wynik.
2. Koordynator Turnieju:
Wojciech Pawłowski
tel. 502-468-724
e-mail: w.pawlowski@fcwroclaw.pl
3. Miejsce Turnieju:
Balon Olimpijski FC we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35. Najnowocześniejsza hala piłkarska we
Wrocławiu ze sztuczną nawierzchnią.
4. Harmonogram turnieju (roczniki 2008 i 2010)
Uroczyste otwarcie turnieju: 8:40
Rozpoczęcie meczów: 9:00
Zakończenie zawodów (ok. godz. 13:00): Każda drużyna kończy udział w imprezie po ostatnim
swoim meczu. W celu otrzymania dyplomów, oraz paczek z kartami piłkarskimi i słodką
niespodzianką, prosimy o podejście do stolika organizatora po zakończeniu ostatniego meczu w
zawodach.
5. Harmonogram turnieju (roczniki 2007 i 2009)
Uroczyste otwarcie turnieju: 13:40
Rozpoczęcie meczów: 14:00
Zakończenie zawodów (ok. godz. 18:00): Każda drużyna kończy udział w imprezie po ostatnim
swoim meczu. W celu otrzymania dyplomów, oraz paczek z kartami piłkarskimi i słodką
niespodzianką, prosimy o podejście do stolika organizatora po zakończeniu ostatniego meczu w
zawodach.

6. Kategoria wiekowa:
Roczniki 2007, 2008, 2009, 2010 - po 8 zespołów w każdym roczniku. Co istotne, każdy
zawodnik musi mieć ze sobą dokument tożsamości potwierdzający jego wiek. Zawodnik bez
ważnego dokumentu nie wystąpi w zawodach,
Maksymalna liczba zawodników w drużynie to 12,
Maksymalna liczba trenerów, opiekunów to 2.
7. System rozgrywek:
Każdy z każdym
Czas gry: 1 x 15 minut (łącznie 105 minut gry dla zespołu).
Liczba zawodników: 5 (bramkarz + 4-ech).
Boisko ze sztuczną nawierzchnią (40 m. x 20 m.)
Bramki: 5 m. x 2 m.
Rozmiar piłki: Nr 4.
Rzut karny: 9 metrów
10. Przepisy gry:
Auty: Zawodnik ze stojącej piłki może ją wprowadzić lub podać po ziemi. Po wprowadzeniu
piłki zawodnik może zdobyć bramkę. Odległość przeciwnika 4 m.
Gra bramkarza:
- aut bramkowy - bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie. Po położeniu piłki na ziemię,
bramkarz może złapać piłkę ponownie maksymalnie 1 raz w tej samej akcji,
- po chwyceniu piłki z akcji - bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie. Po położeniu piłki na
ziemię, bramkarz może złapać piłkę ponownie maksymalnie 1 raz w tej samej akcji,
- po podaniu od kolegi, bramkarz może złapać piłkę w ręce (tylko w rocznikach 2009 i 2010).
Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy. Najpierw zawodnik musi opuścić
boisko, żeby jego partner z drużyny mógł wejść.
Dodatkowy zawodnik na boisku:
- W przypadku różnicy trzech bramek, drużyna przegrywająca może wprowadzić dodatkowego
zawodnika do gry.
Inne:
- nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej.

11. Organizator zapewnia:
Wodę,
Stolik z herbatą i przekąskami dla zawodników,
Dużo gry w bardzo dobrych warunkach bez presji o wynik,
Dyplom dla każdego uczestnika,
Paczkę z kartami piłkarskimi i słodką niespodzianką dla każdego zawodnika,
Pełną obsługę sędziowską, medyczną i techniczną,
Profesjonalną fotorelację turniejową. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na publikację zdjęć,
Relację filmową.
12. Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 350 zł – płatne:
I. Gotówką, w dniu turnieju u organizatora,
II. Przelewem na konto Fundacji FC Wrocław Academy
Numer konta: 13 1160 2202 0000 0002 7246 6780
Ul. Czerwonych Maków 12 B
51-376 Wrocław
W tytule należy podać nazwę turnieju, drużynę i rocznik, np. "FC Wrocław Academy Cup - FC
Wrocław Academy - Rocznik 2010".

Serdecznie zapraszamy.

