Letni Kuba Cup 2018
Opole, 4-5.VII.2018 r.
Regulamin oraz zasady gry w piłkę nożną uliczną

Organizator
Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”, ul. Oleska 102, 47-231 Opole

Koordynatorzy:
Magdalena Bekiersz
magdalena.bekiersz@ludzkigest.org
Tel. 603 16 16 02
Dawid Błaszczykowski
ks. Jerzy Kostorz

Cele
1.
2.
3.
4.
5.
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Integracja dzieci poprzez sportową rywalizację w duchu fair play, wolnym od wulgaryzmów i agresji boiskowej.
Propagowanie wartości w sporcie.
Promocja miasta poprzez profesjonalną organizację zawodów sportowych.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez szerzenie właściwych postaw wśród uczestników.
Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Promocja wolontariatu w sporcie.

Patronat
Urząd Miasta Opola | Jakub Błaszczykowski | Jerzy Brzęczek | Kapelan Opolskich Sportowców – ks. Jerzy Kostorz

Sponsorzy
Urząd Miasta Opola, Drutex, Pepsi, Kubatura, Nike, Profex.

Miejsce i termin
Turniej zostanie rozegrany w dniach 04-05 lipca 2018 r. na mobilnych boiskach do gry w piłkę nożną uliczną (tzw. Streetball) o wymiarach 10 x 15 m.
na parkingu Centrum Rozrywki Kubatura, Opole, ul. Oleska 102.

Uczestnicy
1. Turniej organizowany jest dla chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych z roczników 2005 - 2007.
2. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie amatorskie drużyny, nie zrzeszone w klubach piłkarskich (zawodnicy nie mogą pochodzić z jednego
klubu)
3. Udział w turnieju wezmą 32 drużyny, które zostaną zweryfikowane według kolejności zgłoszeń.
4. Skład reprezentacji może liczyć 7 zawodników (przy czym tylko 3 zawodników może być z rocznika 2005).
5. Zespoły rozgrywają mecze w składach 3 zawodników w polu + 4 zawodników rezerwowych.
6. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość zawodnika oraz jego wiek.
7. Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać pisemną zgodę rodzica – opiekuna prawnego na udział w turnieju, co wiąże się również ze zgodą
na udostępnienie wizerunku w mediach.
8. Zawodnicy mogą występować tylko w obuwiu sportowym na tzw. twardą nawierzchnię (za wyjątkiem „wkrętów” i „lanek”).
9. Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy, a zawodnicy zobowiązani są do występów ze stałym numerem na koszulce.
10. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.ludzkigest.org w zakładce LETNI KUBA CUP
11. Zgłoszenia drużyn z podaniem imienia i nazwiska oraz roku urodzenia uczestnika należy przesłać na adres kuba-cup@centrumkubatura.pl. Osoba
koordynująca zadanie: Magdalena Bekiersz tel. 603 16 16 02 e-mail: magdalena.bekiersz@ludzkigest.org
12. Każda z drużyn musi mieć Opiekuna (trenera), który będzie informowany przez organizatora o przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach

organizacyjnych. Opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad zawodnikami swojej drużyny i ponosi odpowiedzialność za
niewłaściwe zachowanie się zawodników oraz osób im towarzyszących podczas pobytu na zawodach. Opiekunem może być tylko osoba
dorosła.
13. Opiekunowie (trener) drużyn proszeni są o podanie listy uczestników turnieju wraz z danymi o które prosi organizator (dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość
14. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, posiłki i napoje dla wszystkich drużyn oraz nocleg dla drużyn, które zakwalifikują się do fazy
pucharowej, a mają powyżej 50 km. od miejsca zamieszkania.

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek nawiązuje swą formułą do rozgrywek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 (32 drużyn rywalizujących w
8 grupach po 4 zespoły, gdzie każda z drużyn na podstawie losowania będzie występować jako jedna z reprezentacji piłkarskich
występujących w Mundialu w Rosji). Losowanie odbędzie się przed rozpoczęciem Turnieju). Mecze rozgrywane zostaną na dwóch
boiskach równocześnie.

Faza grupowa (4 lipca)
Wszystkie drużyny rozegrają 3 mecze grupowe, po jednym meczu z każdą drużyną w grupie. Po rozegraniu wszystkich meczów fazy
grupowej do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny.
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych decyduje:
• większa liczba zdobytych punktów,
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 zespoły:
• bezpośredni pojedynek,

• korzystniejsza różnica bramek,
• większa liczba zdobytych bramek,
• rzuty karne (3 kolejki – w przypadku braku rozstrzygnięcia po 1 kolejce do skutku).
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż 2 drużyny przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą (tzw.
„mała tabela”), biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Wówczas o kolejności decyduje:
• większa liczba zdobytych punktów,
• bezpośredni pojedynek,
• korzystniejsza różnica bramek,
• większa liczba zdobytych bramek,
• rzuty karne (3 kolejki – w przypadku braku rozstrzygnięcia po 1 kolejce do skutku).

TERMINARZ ROZGRYWEK GRUPOWYCH
GODZ.

BOISKO 1

BOISKO 2

10:00

ROSJA – ARABIA SAUDYJSKA

EGIPT – URUGWAJ

10:20

PORTUGALIA – HISZPANIA

MAROKO – IRAN

10:40

FRANCJA – AUSTRALIA

PERU – DANIA

11:00

ARGENTYNA – ISLANDIA

CHORWACJA – NIGERIA

11:20

BRAZYLIA – SZWAJCARIA

KOSTARYKA – SERBIA

11:40

NIEMCY – MEKSYK

SZWECJA – KOREA POŁUDNIOWA

12:00

BELGIA – PANAMA

TUNEZJA – ANGLIA

12:20

POLSKA – SENEGAL

KOLUMBIA – JAPONIA

12:40

ROSJA – EGIPT

ARABIA SAUDYJSKA – URUGWAJ

13:00

PORTUGALIA – MAROKO

HISZPANIA – IRAN

13:20

FRANCJA – PERU

AUSTRALIA – DANIA

13:40

ARGENTYNA – CHORWACJA

ISLANDIA – NIGERIA

14:00

BRAZYLIA – KOSTARYKA

SZWAJCARIA – SERBIA

14:20

NIEMCY – SZWECJA

MEKSYK – KOREA POŁUDNIOWA

14:40

BELGIA – TUNEZJA

PANAMA– ANGLIA

15:00

POLSKA – KOLUMBIA

SENEGAL – JAPONIA

15:20

ROSJA – URUGWAJ

ARABIA SAUDYJSKA – EGIPT

15:40

PORTUGALIA – IRAN

HISZPANIA – MAROKO

16:00

FRANCJA – DANIA

AUSTRALIA – PERU

16:20

ARGENTYNA – NIGERIA

ISLANDIA – CHORWACJA

16:40

BRAZYLIA – SERBIA

SZWAJCARIA – KOSTARYKA

17:00

NIEMCY – KOREA POŁUDNIOWA

MEKSYK – SZWECJA

17:20

BELGIA – ANGLIA

PANAMA – TUNEZJA

17:40

POLSKA – JAPONIA

SENEGAL – KOLUMBIA

Faza pucharowa (5 lipca)
Do fazy pucharowej awansuje 16 drużyn, po dwie z każdej grupy. Faza pucharowa składać się będzie łącznie z 16 meczy (8 meczy
- 1/8finału, 4 mecze ćwierćfinałowe, 2 mecze półfinałowe, mecz o 3 miejsce oraz finał).
W fazie pucharowej, w przypadku remisu – seria rzutów karnych – 3 kolejki – w przypadku braku rozstrzygnięcia po 1 kolejce
do skutku.

TERMINARZ FAZY PUCHAROWEJ

GODZ.

BOISKO 1

BOISKO 2

09:30

1/8 finału 1A-2B

1/8 finału 1C-2D

10:00

1/8 finału 1E-2F

1/8 finału 1G-2H

10:30

1/8 finału 1B-2A

1/8 finału 1D-2C

11:00

1/8 finału 1F-2E

1/8 finału 1H-2G

11:30

Ćwierćfinał 1A/2B-1C/2D

Ćwierćfinał 1E/2F-1G/2H

12:00

Ćwierćfinał 1B/2A-1D/2C

Ćwierćfinał 1F/2E-1H/2G

13:30

Półfinał 1A/2B/1C/2D-1E/2F/1G/2H

Półfinał 1B/2A/1D/2C-1F/2E/1H/2G

14:30

Mecz o 1 miejsce

Mecz o 3 miejsce

Faza grupowa (4 lipca)
Wszystkie drużyny rozegrają 3 mecze grupowe, po jednym meczu z każdą drużyną w grupie. Po rozegraniu wszystkich meczów fazy grupowej do 1/8
finału awansują dwie najlepsze drużyny.
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych decyduje:
•

większa liczba zdobytych punktów,

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 zespoły:
•

bezpośredni pojedynek,

•

korzystniejsza różnica bramek,

•

większa liczba zdobytych bramek,

•

rzuty karne (3 kolejki – w przypadku braku rozstrzygnięcia po 1 kolejce do skutku).

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż 2 drużyny przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą (tzw. „mała tabela”),
biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Wówczas o kolejności decyduje:
•

większa liczba zdobytych punktów,

•

bezpośredni pojedynek,

•

korzystniejsza różnica bramek,

•

większa liczba zdobytych bramek,

•

rzuty karne (3 kolejki – w przypadku braku rozstrzygnięcia po 1 kolejce do skutku).

ZASADY GRY
Czas gry
W fazie grupowej mecze składają się z dwóch części (I i II połowy). Czas jednej połowy meczu wynosi 8 minut, całość meczu 16 minut, przerwa
pomiędzy połowami 2 minuty.
Natomiast w fazie pucharowej czas gry zostaje wydłużony do 20 minut, czyli 2 x 10 minut (przerwa wynosi 2 minuty).
Generalnie ten czas to czas czystej gry, aczkolwiek pomiar czasu jest przerywany w wypadku dłuższych przerw w grze spowodowanych problemami
technicznymi, wyjaśnieniem spornych sytuacji na boisku, pomocy kontuzjowanym itp.

Rozpoczęcie meczu
Przed rozpoczęciem meczu drużyny wybierają boiska, w przypadku sporu sędzia może wylosować strony boiska dla drużyn.
Gra zaczyna się w momencie wprowadzenia piłki na boisko przez sędziego: po sprawdzeniu gotowości drużyn do gry, sędzia wrzuca piłkę w okolicy
środka boiska. W tym momencie zaczyna się gra. W taki sam sposób rozpoczynane są obie połowy meczu, podobnie też wykonywany jest rzut sędziowski
w trakcie meczu.

Zmiany
Każda drużyna to 3 zawodników w polu plus 4 zawodników rezerwowych. Zmiany następują w locie (tak jak np. w hokeju na lodzie). Drużyna ma
prawo do dowolnej ilości zmian podczas trwania meczu.

Zdobywanie goli
Zawodnik może zdobyć bramkę dowolną częścią ciała oprócz ręki. Nie ma przy tym znaczenia czy piłka trafia do bramki bezpośrednio, czy po drodze
odbija się od elementów boiska: nawierzchni, słupków, band. Drużyna, która strzeli więcej goli w przepisowym czasie gry – wygrywa mecz. Po strzeleniu
bramki, rozpoczyna się grę od środka boiska. Piłkę do gry wprowadza zawodnik drużyny, która bramkę straciła.

Walka o piłkę
Ogólne zasady walki o piłkę są takie same jak w „dużej” piłce, ale z pewnymi ograniczeniami:
• zabroniona jest jakakolwiek niebezpieczna gra w szczególności:
- agresywna gra ciałem

- odbieranie, wybijanie piłki wślizgiem
- agresywne blokowanie przeciwnika przy bandzie
- atak, blokowanie przeciwnika bez piłki
• podczas walki o piłkę przy bandzie nie wolno:
- walczyć o piłkę opierając obie ręce o bandę
- blokować (unieruchamiać) piłkę dociskając ją do bandy
zawodnik może oprzeć obie ręce o bandę jedynie w celu ochrony przed zderzeniem z bandą

Rzuty wolne, rzut karny, rzuty autowe
Aut boczny
Jeżeli piłka opuści plac gry ponad którąś z bocznych band, piłkę do gry wprowadza zawodnik drużyny przeciwnej drużynie, której zawodnik ostatni
dotknął piłki przed opuszczeniem przez nią boiska. W takim przypadku zawodnik wprowadza piłkę do gry podając ją z ręki innemu zawodnikowi swojej
drużyny z miejsca gdzie piłka opuściła plac gry. Podanie nie może przekroczyć linii bioder zawodnika podającego. Żaden z zawodników drużyny
przeciwnej nie może zbliżyć się na odległość mniejszą niż 2 metry do zawodnika wprowadzającego piłkę zanim ta nie opuści jego ręki.

Rzut wolny
Wszystkie rzuty wolne w piłce ulicznej są rzutami pośrednimi. Jeżeli sędzia orzeknie rzut wolny, wtedy wykonywany jest on z miejsca najbliższego
miejsca przewinienia na polu gry.
W związku z tym nie może on by wykonywany z pola karnego, ani też wykonywany przez bramkarza.
W wypadku rzutów wolnych obowiązuje zasada minimalnej 2 metrowej odległości przeciwników od piłki w momencie wykonywania rzutu. Zasada ta
nie obowiązuje bramkarza.

Rzut karny
Jeżeli sędzia orzeknie wykonanie rzutu karnego, wtedy wyznaczony zawodnik drużyny, która rzut otrzymała wykonuje go zgodnie z następującymi
regułami.
Zawodnik wykonujący rzut karny oddaje strzał z miejsca, gdzie ustawiona zostanie piłka przez sędziego.
Jeżeli piłka po strzale zawodnika wykonującego rzut karny wpadnie do bramki, nawet odbita od bramkarza, bandy lub słupków, zaliczany jest gol.

Sankcje sędziowskie
Za
złamanie
zasad
gry
sędzia
może
podyktować
rzut
karny
lub
rzut
wolny.
Rzut karny sędzia dyktuje w wypadku:
- złamania przez bramkarza czy zawodnika jakiekolwiek z zasad gry,
- gry faul,
- rzutem karnym karana jest gra niebezpieczna lub tzw. faule taktyczne uniemożliwiające wykorzystanie przez przeciwnika sytuacji tzw.
stuprocentowych,
- świadomego zagrania ręką przez obrońcę w pobliżu własnego pola karnego, w szczególności powodującego zablokowanie strzału na bramkę,
- gry na czas – przetrzymywanie piłki przez bramkarza ponad 4 sek., trzecie podanie do bramkarza bez akcji.
Rzut wolny sędzia dyktuje za wykroczenia zawodników w polu gry:
• każda gra faul, za którą nie jest dyktowany rzut karny,
• za świadome dotknięcie piłki ręką,
• za jakiekolwiek nie sportowe zachowanie,
Sędzia ma prawo udzielenia zawodnikowi kary indywidualnej w postaci czasowego (żółta
kartka) lub całkowitego (czerwona kartka) wykluczenia z gry. Sędzia może zastosować karę indywidualną w przypadkach:
- szczególnie agresywnej i brutalnej gry faul,
- łamania zasad gry w celu przerwania akcji przeciwnika, w której miałby realną szansę zdobycia bramki,
- niesportowe zachowanie,
W tych przypadkach sędzia stosuje karę czasowego wykluczenia, na okres 2 min, zawodnika z gry - okazując ukaranemu zawodnikowi żółtą kartę.
Całkowite wykluczenie z gry sędzia stosuje w przypadku szczególnie rażącego łamania zasad gry lub uporczywego przekraczania przepisów pomimo
zwracania uwagi przez arbitra.

Postanowienia końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
- weryfikacji wyniku meczu,
- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
1. Organizator ma prawo do sprawdzenia w każdym czasie tożsamości osób zgłoszonych do Turnieju.

2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na których prowadzone są rozgrywki.
4. Szatnie dla zawodników znajdować się będą na parkingu Centrum Rozrywki Kubatura (prosimy o pozostawienie wartościowych rzeczy w
samochodach, bądź pod opieką kierownika drużyny).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów meczy podczas trwania rozgrywek.
6. Warunki użytkowania i przebywania na obiekcie na których prowadzone są rozgrywki regulują przepisy obowiązujące na danym obiekcie.
7. Kwestie sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator w gronie zainteresowanych zespołów.
8. Organizator zapewnia obsługę pielęgniarską i materiały organizacyjne.
W przypadku nie przybycia którejś z drużyn na turniej ostateczna wersja systemu rozgrywek będzie ustalona przez organizatora w dniu
zawodów.

Program:
4 lipca
9:00 – Losowanie grup.
9:15 – Odprawa techniczna
9:40 – Zbiórka wszystkich drużyn w strojach sportowych i rozpoczęcie turnieju
10:00 – 18:00 – Faza grupowa (mecze w grupach A,B,C,D,E,F,G,H)

5 lipca
9:00 – Odprawa techniczna
9:30 – 15:00 – Faza pucharowa (mecze 1/8finału, ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3 miejsce i finał)
15:00 – Zakończenie turnieju

Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
Warunkiem uczestnictwa w Letnim Kuba Cup jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu

Do zobaczenia 4 lipca!

