
 

 



 

 

 

XXIII Turniej AKADEMIA CUP 2022  
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

 

REGULAMIN  

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem XXIII Turnieju AKADEMIA CUP 2022 o Puchar Marszałka Województwa 
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, zwanych dalej „Turniejem / Rozgrywkami / Akademia Cup” 
jest Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy z siedzibą w Tychach przy ul. Andersa 22. 

2. W sprawach związanych z Rozgrywkami należy kontaktować się z Organizatorem  
pod numerem telefonu: 790-706-149, drogą mailową: b.rdzanek@akademiasmstychy.pl.  
Informacje szczegółowe oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: 
 www.akademiasmstychy.pl/akademia-cup.  
 

3. Miejsce rozgrywek: SMS Arena Tychy – nowoczesny, całoroczny i zadaszony 
obiekt sportowy. Adres: 43-100 Tychy, ul. Lawendowa 12.  
Strona internetowa: www.smsarenatychy.pl 
 

 

 
§ 2 CELE  

1. Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych 
przyjaźni, wychowanie poprzez sport. Promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia 
oraz postaw fair play. 

2. Organizacja imprezy sportowej w nowoczesnym i całorocznym obiekcie piłkarskim SMS Arena 
w Tychach przy ul. Lawendowej 12 w kategoriach wiekowych zawodników 
z roczników 2012-2016. 

§ 3 UCZESTNICY 

1. Dopuszcza się udział zawodników w kategoriach wiekowych: 
2016 i młodsi / 2015 i młodsi / 2014 i młodsi / 2013 i młodsi / 2012 i młodsi 

2. We wszystkich kategoriach wiekowych rozegrane zostaną dwa turnieje. Pierwszy, w którym 
zagrają drużyny „Pro” – na poziomie zawansowanym, w drugim drużyny  
o mniejszych umiejętnościach piłkarskich – „Grassroots”. O przydziale do turnieju 
Pro/Grassroots decyduje Trener podczas rejestracji drużyny. 

3. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej,  
do którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera 
lub Kierownika drużyny. 

4. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 12 zawodników. 
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§ 4 TERMINY 

1. Rozgrywki odbędą się według poniższego harmonogramu: 

2016 i młodsi: 04.12.2022 r. / PRO godz. 10.00-12.00 / Grassroots godz. 13.00-15.00 

2015 i młodsi: 03.12.2022 r. / PRO godz. 13.00-17.00 / Grassroots godz. 8.00-12.00 

2014 i młodsi: 19.11.2022 r. / PRO godz. 13.00-17.00 / Grassroots godz. 8.00-12.00 

2013 i młodsi: 20.11.2022 r. / PRO godz. 13.00-17.00 / Grassroots godz. 8.00-12.00 

2012 i młodsi: 26.11.2022 r. / PRO godz. 13.00-17.00 / Grassroots godz. 8.00-12.00 

2. Szczegółowa rozpiska gier zostanie przesłana trenerom uczestniczącym w rozgrywkach,  
po potwierdzeniu udziału wszystkich drużyn. 

§ 5 ZAPISY 

1. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. W przypadku pełnej listy uczestników,  
przed rozpoczęciem rozgrywek kolejne zgłoszenia wpisywane będą na listę rezerwową. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej:  
www.akademiasmstychy.pl/akademia-cup. Na adres mailowy podany w formularzu, 
przesłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. 

3. Drużynę rejestruje trener lub osoba upoważniona przez klub/trenera. 
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener/kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć 

komplet dokumentów zgłoszeniowych (karta drużynowa oraz karty indywidualne,  
w przypadku formalnego wymogu także oświadczenia dot. pandemii COVID-19) – przesłane 
wcześniej przez Organizatora. 

§ 6 OPŁATA WPISOWA 

1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości:  
1) Kategoria wiekowa 2016 i młodsi – 250,00 zł/drużyna. 
2) Kategorie wiekowe od 2015 i młodsi do 2012 i młodsi – 400,00 zł/drużyna  

W przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje wielokrotność opłaty wpisowej. 
2. Po wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie faktura 

proforma z 7-dniowym terminem płatności. 
3. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty wpisowej Organizator zastrzega  

sobie prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników. 
 

§ 7 SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ PRZEPISY KATEGORII WIEKOWEJ „2016 i młodsi” 

1. W obu turniejach: PRO oraz Grassroots przewiduje się udział po 8 drużyn. 
2. Turnieje w kategorii wiekowej „2016 i młodsi” odbywają się bez udziału sędziów, 

tabel i klasyfikacji. Czas trwania turnieju: 2 godz. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min  
przed turniejem. 

3. Rozgrywki systemem „każdy z każdym”, wszystkie drużyny rozegrają taką samą ilość spotkań 
(7 meczów = 98 minut gry). 

4. Czas trwania meczu: 14 minut (dodatkowo 3 minuty przerwy pomiędzy meczami).  
5. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 12 zawodników.  
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6. Ilość zawodników na boisku: 4. Preferujemy rozgrywki bez bramkarza, jednak ostateczną 
decyzję pozostawiamy trenerowi. 

7. Obowiązuje dowolna ilość zmian zawodników w trakcie meczu („zmiany hokejowe”). 
8. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 4 boiskach o wymiarach 20 x 18 m.  

Boiska o nawierzchni sztucznej - sztuczna trawa w hali łukowej SMS Arena.  
9. Bramki o wymiarach 3 x 1 m. 
10. Zawodnicy grają w obuwiu o miękkiej podeszwie, zabrania się gry w przedmiotach mogących 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników. 
11. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną. 
12. Nagrody: puchar dla drużyny oraz medale i dyplomy dla wszystkich zawodników. 
13. W przypadku zgłoszenia do Turnieju niewystarczającej ilości drużyn Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek (po uzgodnieniu z trenerami zgłaszającymi swój 
zespół) lub odwołania rozgrywek. 

 
 

§ 8 SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ PRZEPISY KATEGORII WIEKOWYCH  
OD „2015 i młodsi” DO „2012 i młodsi” 

 
1. W obu turniejach w każdej kategorii wiekowej: PRO oraz Grassroots przewiduje się udział  

8 drużyn. 
2. Rozgrywki systemem „każdy z każdym”, wszystkie drużyny rozegrają taką samą ilość spotkań. 

Podczas turnieju nie będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. 
3. Czas trwania meczu: 15 minut (dodatkowo 2 minuty przerwy pomiędzy meczami). 
4. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 12 zawodników.  
5. Ilość zawodników na boisku: 5 (4 zawodników w polu + 1 bramkarz). 
6. Obowiązuje dowolna ilość zmian zawodników w trakcie meczu („zmiany hokejowe”). 
7. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach o wymiarach 40 x 20 m. 

Boiska o nawierzchni sztucznej - sztuczna trawa w hali łukowej SMS Arena.  
8. Bramki o wymiarach 5 x 2 m. 
9. Zawodnicy grają w obuwiu o miękkiej podeszwie, zabrania się gry w przedmiotach mogących 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników. 
10. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.  
11. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rozpoczęcia gry. / Rzut wolny - bramkę można 

zdobyć z połowy przeciwnika. odległość muru 5 m. / Wrzut - wprowadzenie nogą - nie można 
zdobyć bramki bezpośrednio lub podanie (piłka do wysokości kolan), przeciwnik 3 m. / 
Spalony nie obowiązuje. / Rzut od bramki – do połowy boiska. 

12. Bez względu na to, czy decyzja sędziego jest prawidłowa czy nie, „duch gry” wymaga,  
aby zawsze była szanowana. 

13. Klasyfikacja drużynowa: planuje się prowadzenie klasyfikacji drużynowej w rocznikach 
2014, 2013 oraz 2012. 

14. W przypadku zgłoszenia do Turnieju niewystarczającej ilości drużyn Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek (po uzgodnieniu z trenerami zgłaszającymi swój 
zespół) lub odwołania rozgrywek. 

 

 

 



 

 

§ 9 PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Podczas rozgrywek obowiązują zasady idei fair play. 
2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną, techniczną, dostęp do szatni  

i poczekalni. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed Turniejem. 
3. W SMS Arena Tychy obowiązuje zakaz spożywania oraz przebywania po spożyciu alkoholu  

i środków odurzających, palenia papierosów, używania środków pirotechnicznych, zakłócania 
przebiegu rozgrywek pod karą upomnień, walkowerów i wykluczenia z Turnieju bez zwrotu 
kosztów opłaty wpisowej. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników wydarzeń sportowych: 
zawodników, trenerów, opiekunów, członków drużyn, kibiców oraz wszystkich osób 
przebywających na terenie obiektu. 

4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w kwestii organizatora. Wszelkie uwagi 
zgłaszają trenerzy bądź kierownicy drużyn uwzględnieni w karcie drużynowej. 

 

O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komitet organizacyjny. 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu APN SMS Tychy  

Tel.: 533-024-565 

 
PARTNERZY:    

  

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy 
 www.smstychy.pl 

 

 

SMS Arena Tychy  
Nowoczesny całoroczny obiekt piłkarski 
www.smsarenatychy.pl 

 
 

 
SMS Fizjo-Active 
Centrum fizjoterapii, treningu motorycznego i dietetyki 
www.smsfizjoactive.pl 
 

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
www.slaskie.pl 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


