Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligii Młodych Talentów –S9

1. Rozgrywki odbywają się w czterech rocznikach Orlik U11 i U10 oraz Żakach U9 i U8.
2. Drużyny z roczników U10,U9,U8 rozgrywają turnieje co tydzień, drużyny U11 co dwa
tygodnie.
3. Śląska Liga Młodych Talentów jest priorytetem w klubach uczestniczących w projekcie.
4. Rozgrywki prowadzone są według unifikacji PZPN.
5. Ilość zawodników na 7 v 7 w U11 i U10 , U9 natomiast 5 v 5 w U8.
6. Czas gry przy komplecie drużyn 2 x 10 min /1x 20 min/, w przypadku mniejszej ilości drużyn 2
x 15 min.
7. Rzut z autu:
a. U11 – rzucamy rękoma
b. U10 i U9 i U8 – wprowadzamy nogą – piłka z autu musi zrobić jeden obrót , nie
można z autu bezpośrednio strzelać oraz podawać.
8. Bramkarz wprowadza piłkę po aucie bramkowym nogą rozgrywając piłkę od tyłu na własnej
połowie. Po złapaniu z akcji bramkarz może wprowadzić ręką ale na swojej połowie.
9. Zawodnik za niesportowe zachowanie schodzi z boiska, ale za niego można wprowadzić
innego zawodnika. Ilość zawieszonych minut zostaje do dyspozycji trenera w zależności od
przewinienia.
10. Podczas turniejów nie jest prowadzona tabela, drużyny nie publikują wyników na swoich
stronach internetowych i innych portalach społecznych.
11. Drużyna na turniej maksymalnie może liczyć 14 zawodników, 2 trenerów i kierownik drużyny.
12. Jeśli w poniedziałek poprzedzający termin turnieju drużyna nie zgłosi, iż nie będzie
uczestniczyć , jest to jednocześnie potwierdzenie jej udziału. Informacją jest zgłaszana do
osoby odpowiedzialnej za projekt w klubie organizującym turniej.
13. W przypadku uczestnictwa mniejszej ilości zespołów, po zgłoszeniu nie obecności, gospodarz
turnieju zaprasza inną drużynę gościnnie zapewniającej podobny poziom gry.
14. W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia nieobecności drużyna jest usuwana z Ligi S9.
15. Rozmiar piłki nr 4.
16. Mecze odbywają się bez sędziego celem budowania świadomości zawodników, trenerów
i rodziców.

17. Organizator turnieju zapewnia:
a. boiska i
b. przygotowuję harmonogram rozgrywek,
c. napoje
d. opiekę medyczną
e. media lokalne – jeśli jest taka możliwość.
18. Drużyny uczestniczące w Śląskiej Lidze Młodych Talentów:
a. Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy
b. Stadion Śląski Chorzów
c. Górnik Zabrze
d. Podbeskidzie Bielsko – Biała
e. Rekord Bielsko-Biała
f. GKS Katowice
g. Rozwój Katowice
h. Piast Gliwice
i. Raków Częstochowa.

