REGULAMIN ORGANIZACYJNY XXIV HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA
SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI
§1
Cel imprezy :
- wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN,
- wymiana doświadczeń sędziów, integracja środowiska sędziowskiego,
- popularyzacja form aktywnego wypoczynku.

§2
Organizator :
- Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz,
- Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz.

§3
Patronat :
- Śląski Związek Piłki Nożnej,
- Prezydent Miasta Racibórz,
- Starosta Raciborski.

§4
Termin i miejsce :
- 13 stycznia 2018 o godz. 830
- Hala Sportowa „ARENA RAFAKO”, Racibórz ul. Łąkowa 31

§5
Harmonogram :
830 – odprawa z kierownikami drużyn,
845 – uroczyste otwarcie XXIV Halowych Mistrzostw Śląska Sędziów,
900 – 1440 – rozgrywki grupowe,
1510 – 1620 – mecze ćwierćfinałowe,
1630 – 1710 – mecze półfinałowe,
1720 – mecz o III miejsce,
1740 – mecz finałowy,
1800 – uroczyste zakończenie XXIV Halowych Mistrzostw Śląska Sędziów.

§6
Uczestnicy :
- w turnieju uczestniczą reprezentacje Kolegium Sędziów Okręgów i Podokręgów Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w Katowicach;
- w skład reprezentacji wchodzą :
a) 10 sędziów lub obserwatorów jako zawodnicy,
b) 2 osoby kierownictwa
- w drużynie danego Podokręgu mogą występować tylko :
a) czynni obserwatorzy i sędziowie rzeczywiści z minimum dwuletnim
stażem (przemianowanie do końca stycznia 2016 roku) z przeprowadzonymi 15 zawodami
w roku 2017 (sędziów szczebla od IV ligi do centralnego nie obowiązuje powyższy limit),
b) maksymalnie 2 zawodników – sędziów aktualnie grających
w rozgrywkach od klasy okręgowej wzwyż w sezonie 2017/18 prowadzonych przez Śl. ZPN.
Odpowiedzialnymi za potwierdzenie powyższego faktu są kierownicy poszczególnych ekip.
Imienna lista zgłoszonych sędziów – zawodników podlega weryfikacji przez KS Śl. ZPN. Listę 20
zawodników, z której zostanie wyłoniony skład drużyny należy dostarczyć do KS Śl. ZPN do
5.12.2017 roku.
§7
Sprawy organizacyjne :
- uczestnicy mistrzostw winni posiadać aktualne badania lekarskie, legitymację sędziowską lub
licencję,
- zespół uczestniczący w rozgrywkach powinien posiadać komplet strojów i obuwie
przystosowane do gry na hali sportowej, nie pozostawiające śladów na parkiecie,
- kierownicy drużyn przed każdym spotkaniem winni dostarczyć sędziemu technicznemu
komplet dokumentów zawodników biorących udział w grze,
- każde KS Podokręgu zobowiązane jest do ubezpieczenia swojej drużyny,
- wyżywienie i napoje dla uczestników mistrzostw w ramach opłaty startowej zapewnia
organizator mistrzostw, zaś obiad dla uczestników mistrzostw i zaproszonych gości według
ustalonego harmonogramu na terenie hali sportowej.

§8
Sprawy finansowe :
Wpisowe 1000 zł od każdej drużyny uczestniczącej w Mistrzostwach należy przekazać na konto
BGŻ BNP Paribas O/Racibórz: 31 2030 0045 1110 0000 0061 7340
w terminie do 31.12.2017. Organizator wystawia potwierdzenie wpłaty według potrzeb KS
podokręgu (rachunek lub potwierdzenie KP)

§9
System rozgrywek :
Na spotkaniu Przewodniczących Kolegium Sędziów Śl. ZPN w dniu 26.10.2017 roku zostały
rozlosowane trzy grupy rozgrywkowe według rozstawienia za turniej ubiegłoroczny :
GRUPA A : 1- Bytom, 2- Zabrze, 3- Skoczów. 4- Lubliniec
GRUPA B : 1- Katowice, 2- Tychy, 3- Sosnowiec, 4-Częstochowa
GRUPA C : 1- Racibórz, 2- Rybnik, 3- Bielsko-Biała, 4- Żywiec

§ 10
Rozgrywki prowadzone będą według następujących zasad :
- mecze w trzech grupach eliminacyjnych po 4 drużyny – rozgrywane będą systemem każdy
z każdym,
- po rundzie rozgrywek grupowych odpadają ostatnie drużyny w grupach oraz jedna z trzeciego
miejsca będąca na ostatnim miejscu w dodatkowej tabeli utworzonej z zespołów z trzecich
miejsc w poszczególnych grupach,
- pozostałe drużyny awansują do ćwierćfinałów, gdzie zwycięskie drużyny z grup oraz najlepsza
drużyna z drugiego miejsca – według tabeli utworzonej z zespołów, które zajęły drugie miejsca
w poszczególnych grupach – zostaną rozstawione,
- w ćwierćfinale nie mogą spotkać się drużyny z tej samej grupy,
- zwycięskie drużyny z ćwierćfinałów awansują do półfinałów,
- drużyny, które w półfinale przegrają swoje mecze, rozgrywają spotkanie o III miejsce,
- zwycięskie zespoły z półfinałów rozegrają mecz o pierwsze miejsce,
- w przypadku braku rozstrzygnięcia w meczach fazy pucharowej czy decydujących o miejscu
w grupie o zwycięstwie decydują rzuty karne wg regulaminu rozgrywek.

§ 11
Kolegium Sędziów Śl. ZPN wyznacza 6 sędziów prowadzących mistrzostwa.

§ 12
Terminarz rozgrywek :
900 Bytom – Zabrze
920 Katowice – Tychy
940 Racibórz – Rybnik
1000 Skoczów – Lubliniec

1020 Sosnowiec – Częstochowa
1040 Bielsko – Żywiec
1100 Bytom – Skoczów
1120 Katowice – Sosnowiec
1140 Racibórz – Bielsko
1200 Zabrze – Lubliniec
1220 Tychy – Częstochowa
1240 Rybnik – Żywiec
1300 Bytom – Lubliniec
1320 Katowice – Częstochowa
1340 Racibórz – Żywiec
1400 Zabrze – Skoczów
1420 Tychy – Sosnowiec
1440 Rybnik – Bielsko

Tabele rozgrywek grupowych

GRUPA A
Drużyna
Bytom

Bytom

Zabrze

Skoczów

Lubliniec

Punkty

Bramki
Zdobyte

Bramki
Zdobyte

Miejsce

X

Zabrze

X

Skoczów

X

Lubliniec

X

GRUPA B
Drużyna

Katowice

Katowice

X

Tychy
Sosnowiec
Częstochowa

Tychy

Sosnowiec

Częstochowa

X
X
X

Punkty

Bramki
Zdobyte Stracone

Miejsce

GRUPA C
Drużyna

Racibórz

Racibórz

Rybnik

BielskoBiała

Żywiec

Punkty

Bramki
Zdobyte

Miejsce

Stracone

X

Rybnik

X

BielskoBiała

X

Żywiec

X

Tabele dodatkowe
Tabela drużyn, które zajęły drugie miejsca w grupie
Symbol

Drużyna

Punkty

Bramki
Zdobyte

Miejsce
Stracone

D-1

1

D-2

2

D-3

3

Tabela drużyn, które zajęły trzecie miejsca w grupie
Symbol

Drużyna

Punkty

Bramki
Zdobyte

Miejsce
Stracone

E-1

1

E-2

2

Odpada

3

Mecze pucharowe
1510 Ćwierćfinał 1 A-1-E-2/E-1/D-3/D-2
1530 Ćwierćfinał 2 B-1-E-2/E-1/D-3/D-2
1550 Ćwierćfinał 3 C-1-E-2/E-1/D-3/D-2
1610 Ćwierćfinał 4 D-1-E-2/E-1/D-3/D-2

1630 Półfinał „A” tj. Ćw-1 z Ćw-3
1650 Półfinał „B” tj. Ćw-2 z Ćw-4
1720 Mecz o III miejsce
1740 FINAŁ

§ 13
O kolejności w grupach będą decydować :
1. Większa ilość zdobytych punktów : za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę
0 punktów.
2. Wynik bezpośredniego spotkania przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie
drużyny.
3. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez więcej niż dwa zespoły zostanie
utworzona tabela dla zainteresowanych drużyn – z zastosowaniem punktów 4 i 5.
4. Większa różnica bramek zdobytych i straconych.
5. Większa liczba zdobytych bramek.
6. Seria rzutów karnych zgodna z § 11 w przypadku takiej samej liczby punktów, takiego
samego stosunku bramek i wyniku nierozstrzygniętego w bezpośrednim pojedynku
drużyn zainteresowanych.
§ 14
Interpretację Regulaminu oraz sprawy związane z rozgrywkami powierza się Organizatorowi.
Sprawy sporne i dyscyplinarne wynikające z przepisów gry oraz regulaminu rozgrywek
rozpatrywać będzie Komisja Weryfikacyjna powołana przez Organizatora.

§ 15
W sprawach organizacyjnych i sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decydować
będzie Organizator zawodów.

