
8-10 lipca 2022 Lublin
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

“Gramy dla Ukrainy”

Regulamin Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej
Gramy dla Ukrainy

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Gramy dla Ukrainy odbędzie się 8-10 lipca
2022r. na sztucznym boisku pełnowymiarowym SP nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2.
Zebrane środki będą przekazane na pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny na
Ukrainie. Udział w turnieju weźmie 16 drużyn.

I. Organizator
Fundacja PULS Polska

II. Zgłoszenia do Turnieju
Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- Nazwę drużyny oraz imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (8-12
osób)  wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej.

III. Przepisy i skład drużyny
1. Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez

spalonego”.
2. Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w

polu), zmiany odbywają się systemem hokejowym.
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.
4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik (turfy, halówki), zakaz gry w

butach piłkarskich (korkach)
5. Niezbędne są ochraniacze
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0

pkt.
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.
Kary dyscyplinarne :
a) żółta kartka –  (kara 3 minuty), zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu
otrzymuje kartkę czerwoną.
b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu.
c) niesportowe zachowanie (mamy nadzieję, że nie dojdzie do takich sytuacji ☺ ) –
wykluczenie z Turnieju.
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IV. System rozgrywek
Drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny w których będą rywalizowały
systemem „każdy z każdym”. Mecze trwają 2x15 min (przerwa 5 min).
Etap pucharowy – drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w eliminacjach awansują do fazy
pucharowej, która zostanie rozegrana w niedzielę 10 lipca.
Ćwierćfinały:
- Zwycięzca grupy "А" – druga drużyna grupy "В" (pierwszy ćwierćfinał);
- Zwycięzca grupy "B" – druga drużyna grupy "A" (drugi ćwierćfinał);
- Zwycięzca grupy "C" – druga drużyna grupy "D" (trzeci ćwierćfinał);
- Zwycięzca grupy "D" – druga drużyna grupy "C" (czwarty ćwierćfinał);
Półfinały:
- Zwycięzca pierwszego ćwierćfinału – Zwycięzca trzeciego ćwierćfinału;
- Zwycięzca drugiego ćwierćfinału – Zwycięzca czwartego ćwierćfinału.
Zwycięzcy półfinałów spotkają się w finale, drużyny, które przegrają w półfinałach
spotkają się w meczu o 3 miejsce.
W fazie pucharowej gdy wynik meczu jest remisowy następują rzuty karne (3 serie, w
przypadku remisu do pierwszego niestrzelonego).

V. Nagrody
Najlepsza drużyna otrzyma Puchar, drużyny, które awansują do półfinału otrzymają
puchary pamiątkowe. Za 1, 2, 3 miejsca będę także medale dla wszystkich
zawodników drużyn. Nagrody indywidualne dla króla strzelców, najlepszego zawodnika
oraz najlepszego bramkarza. Także przewidziane są nagrody od Sponsorów Turnieju
dla każdego uczestnika.

Program Turnieju

Piątek 08.07.2022 Restauracja VIP Arena Lublin (Stadionowa 1).
19:30 - 21:00 -  spotkanie organizacyjne dla Partnerów i Sponsorów, kierowników
drużyn i uczestników turnieju. Losowanie fazy grupowej Turnieju.

Sobota 09.07.2022  (ul. Poturzyńska 2)
12:00 - 12:30 - ceremonia otwarcia Turnieju.
12:30 - 17:00 - rozgrywki fazy grupowej Turnieju.
19:00 – koncert charytatywny (informacją o miejscu będzie dostępna na stronie
pulspolska.pl/turniej)

Niedziela 10.07.2022 (ul. Poturzyńska 2)
12:00 - 14:00 - rozgrywki fazy pucharowej Turnieju.
14:00 - mecz o 3 miejsce.
15:00 - finał Turnieju.
16:00 - zakończenie Turnieju, wręczenie nagród.
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