PRZEPISY TURNIEJU - U13 Klauenberg Cup 2018
1. Turniej z udziałem 38 drużyn zostanie rozegrany według przepisów Niemieckiego Związku
Piłki Nożnej (DFB).
2. Każda drużyna musi stawić się w biurze zawodów (będzie oznaczone) na danym stadionie
minimum 45 minut przed pierwszym turniejowym meczem. Numery koszulek meczowych
muszą zgadzać się z numerami na liście zawodników. Proszę posiadać również paszporty lub
dowody wszystkich zawodników, w celu ewentualnej identyfikacji danych.
3. Kategoria wiekowa zawodników: U-13 – urodzeni w roku 2005 i młodsi. Drużyny, które
organizują turniej (lokalne) mogą grać rocznikiem 2004.
4. Boisko posiada rozmiary pełnego wymiarowego boiska do piłki nożnej, bramki „7”.
5. Piłka w rozmiarze 5
6. Ilość grających zawodników: 10 + 1 (bramkarz).
7. Czas gry: 1 x 24 minut (dużo spotkań)
8. Zmiany zawodników max. 4 w jednym meczu, przy linii bocznej, w systemie hokejowym.
9. Rozpoczęcie gry – zaczyna drużyna wymieniona jako pierwsza w rozpisce turniejowej.
Drużyna ta zajmuje zawsze połowę boiska od strony namiotu biura zawodów.
10. Przepis o spalonym obowiązuje.
11. Kary: żółte i czerwone kartki ( mogą skutkować zawieszeniem na kolejny mecz)
12. Punktacja: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę.
W przypadku równej ilości punktów w grupie o miejscu w tabeli decydują:
1) Różnica bramek
2) Ilość bramek strzelonych
3) Wynik w meczu bezpośrednim
4) Rzuty karne z 11 metrów.
13. W przypadku, gdy oba zespoły posiadają podobne koszulki meczowe, zespół, który jest
wymieniony jako pierwszy w rozpisce meczowej gra w swoich koszulkach rezerwowych lub
zakłada znaczniki, zapewnione w biurze zawodów.

14. Na murawie mogą przebywać jedynie zawodnicy i maksymalnie 3 trenerów. Rodzice i
osoby towarzyszące muszą zająć miejsce na trybunach i inne do tego przeznaczone.
15. W fazie pucharowej w przypadku remisu o zwycięstwie decydują rzuty karne – po 5 na
zespół. W przypadku utrzymującego się remisu – „nagła śmierć”.
16. Ochraniacze na golenie są obowiązkowe!
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i za kradzieże.
18. Proszę o punktualność i nieprzedłużanie rozgrzewki przedmeczowej. Terminarz jest
napięty i ważnym jest dokładnie przestrzeganie godzin rozpoczęcia spotkań. W przypadku
spóźnienia biuro zawodów zweryfikuje rezultat jako 0:5.
19. W celu pokrycia kosztów kluby organizujące turniej (na ich obiektach będą rozgrywane
spotkania) będą pobierać drobne opłaty od kibiców (rodziców etc.) za wejście na stadion /
obiekt. Koszt wejściówki to 4 E za osobę. Proszę o uszanowanie tej lokalnej tradycji i
przekazanie informacji w swoich klubach i rodzicom.
20. Po ostatnim meczu grupowym w sobotę należy udać się do biura zawodów w celu
zasięgnięcia informacji: każdy z zespołów w sobotę rozegra jeszcze spotkania następnej fazy.
Mecze te są w rozpisce meczowej oznaczone na kolorowo i będą rozegrane w tej samej
lokalizacji co grupa eliminacyjna. Zmiana miejsca rozgrywania spotkań może nastąpić w
niedzielę – ad. poniżej.
21. KWALIFIKACJA z grupy do dalszych rozgrywek.
Każdy zespół po fazie grupowej (sb), przechodzi do kolejnej fazy turnieju (nd), jednak swoje
pierwsze mecze kolejnej rundy rozegra już w sobotę. Dwa pierwsze zespoły z grupy
eliminacyjnej trafiają do grupy złotej + jeden zespół z miejsc trzecich z grup 6 i 7 (po barażu).
Zespoły z pozostałych miejsc do grup srebrnych i brązowych – ad. poniżej:
- Złota grupa: zespoły, z miejsc 1 i 2 grup eliminacyjnych + zwycięzca barażu (playoff): III mce VI – III m-ce VII
miejsce: Hohe Bünte 8, 30966 Hemmingen
- Srebrna grupa : zespoły z miejsc 3 grup eliminacyjnych + z miejsc 4 gr. VI i VII + przegrany
playoffu
miejsce: Schützenallee 10, 30519 Hannover
- Brązowa grupa: zespoły z miejsc 4 grup eliminacyjnych + z miejsc 5 gr. VI i VII
miejsce: Schützenallee 10, 30519 Hannover

23. Telefony kontaktowe do osób odpowiedzialnych (biuro zawodów) na poszczególnych
stadionach:
Sven Othersen – SC Hemmingen: +4915140527404
Till Uhlig – Niedersachsen Döhren: +491773050550
24. Adresy boisk wszystkich grup:


SC Hemmingen (HE, czerwona)
Hohe Bünte 8, 30966 Hemmingen



Niedersachsen Döhren (DÖ, żółta)
Schützenallee 10, 30519 Hannover

UCZESTNICTWO W TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCPETOWANIEM REGULAMINU.

Z upoważnienie organizatorów:

