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PRZEPISY
ZAWODY
Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba są to zawody, w których uczestnicy demonstrują podstawową umiejętność
piłki nożnej – rzut karny. Każdy uczestnik oddaje 15 strzałów do bramki z punktu karnego 11 metrów od bramki.
Bramka jest podzielona na 5 stref punktacji. Górne rogi bramki są strefą 20-to punktową, dolne 10-cio punktową,
a region centralny 5-cio punktową. Aby oddzielić strefę 5-cio punktową należy przymocować po przekątnej
kawałki sznura mniej więcej 2,5 m oddzielając 4 rogi bramki od części środkowej (diagram poniżej), można użyć
kołków namiotowych do przymocowania sznura do ziemi.
PUNKTACJA

2,44m

Każdy uczestnik strzela 15 rzutów karnych
i uzyskuje punkty w zależności od tego, w
którą strefę punktową trafi. Na przykład,
7,32m
jeżeli po 15 strzałach jego/jej wynik
przedstawia
20
się 5/10/20/5/5/5/5/10/10/5/20/5/10/5/5
20
wtedy ostateczny wynik wynosi 125 punktów. Liczba 125 punków zostaje wpisana
do formularza. Ogólne przepisy dotyczące
5
rzutów karnych w piłce nożnej obowiązują
10
na wszystkich szczeblach zawodów. Do
10
naruszenia przepisów zalicza się wejście na
lub przekroczenie punktu karnego przed
kopnięciem piłki, także każdy kontakt z
piłką liczy się, jako kopnięcie. Wszystkie
strzały trafione czy też przestrzelone, mają
być odnotowane na formularzu zapisu punktacji. Poleca się, aby było kilku prowadzących zapis punktów przy
bramce, by móc dokładnie określić liczbę zdobytych punktów. Liczba zdobytych punktów musi być ostatecznie
ustalona zanim następny zawodnik zacznie strzelać. Nie poleca się używania nagrań video do rozstrzygania wątpliwości, co do liczby zdobytych punktów. Sędziowie i prowadzący zapis mają ostateczny autorytet w uznaniu
liczby punków i ewentualnych przekroczeń przepisów.
SĘDZIOWIE, PROWADZĄCY ZAPISY, PODAJĄCY PIŁKĘ
Sędziowie i podający piłkę są wybierani przez przewodniczącego Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba na
szczeblu rady, przez delegata rejonowego na szczeblu rejonowym i przez delegata stanowego na szczeblu regionalnym i stanowym. Poleca się, jako minimum, aby na bramce był: jeden sędzia, dwóch prowadzących zapisy i
jeden podający piłkę. Rodzice uczestników zgłaszający się na ochotnika do pomocy, powinni obsługiwać grupy
wiekowe, do których nie należą ich dzieci. Sędzia pilnuje, aby każdy uczestnik oddał 15 strzałów i notuje
wszelkie przekroczenia przepisów (patrz w części dotyczącej punktacji). Wszystkie wątpliwości są rozstrzygane
przez sędziów i przewodniczącego Turnieju Piłkarskiego. Prowadzący zapisy mają obowiązek zapoznać się ze
sposobem punktacji, który jest umieszczony na formularzu zapisu punktów.
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I REGULAMIN
REGULAMIN

GRUPY WIEKOWE

Zaleca się następujące terminy rozgrywek Turnieju
Mistrzostwa Rady – wrzesień
Mistrzostwa Rejonu – październik
Mistrzostwa Regionalne – październik/listopad
Mistrzostwa Stanowe – listopad

10-11 lat chłopcy i dziewczęta
Uczestnicy używają piłki rozmiaru nr 4 i strzelają z
punktu karnego 11 m od bramki
12,13,14 lat chłopcy i dziewczęta

Pracownicy biura stanowego powinni z dużym
wyprzedzeniem poinformować rady o terminie rozgrywek regionalnych i stanowych. Delegat rejonowy jest
odpowiedzialny za zawiadomienie rad o terminie i
lokalizacji rozgrywek (data, godzina i miejsce). Wielki
rycerz albo przewodniczący turnieju ma obowiązek
zawiadomić zwycięzców o terminie zawodów
wyższego szczebla.

Uczestnicy używają piłki rozmiaru nr 5 i strzelają z
punktu karnego 11 m od bramki.

KWALIFIKACJE
Turniej jest dostępny dla wszystkich chłopców i dziewcząt w wieku 10-14 lat. Wiek określa się według wieku
uczestnika w dniu 1 września danego roku. Wymagany
jest dokument stwierdzający wiek uczestnika.
ZAPISY
Wszyscy uczestnicy muszą zapisać się wypełniając formularz nr 4578, który znajduje się w tym zestawie.
Dokument stwierdzający wiek uczestnika musi być
dołączony. Wcześniejsze zgłoszenie się jest zalecane,
ale nie wymagane. Oficjalny formularz i dokument
stwierdzający wiek jest wymagany na wszystkich
szczeblach rozgrywek. Mistrzowie szczebla międzynarodowego są wybierani na podstawie wyników w
zawodach stanowych.
WYPOSAŻENIE
Zawody są nadzorowane przez radę Rycerzy Kolumba i
powinny odbywać się na lokalnym boisku sportowym,
które zostało uznane za odpowiednie przez radę organizującą zawody. Należy sprawdzić, które boisko jest
dostępne i jakie są zasady jego użytkowania.
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SZCZEBLE ZAWODÓW

MISTRZOSTWA REGIONALNE

MISTRZOSTWA RADY

Każdy uczestnik oddaje trzy próbne strzały, po czym 25
kolejnych strzałów z punktu karnego (11 m). Kiedy
jest remis każdy z uczestników strzela z odległości 2,5
m poza punktem karnym, jeżeli dalej jest remis, wtedy
uczestnicy strzelają kolejno z linii pola karnego (16 m),
jeżeli dalej jest remis to strzelają z odległości 2,5 m
poza linią pola karnego aż do osiągnięcia przewagi
punktowej przez któregoś, lub aż któryś przestrzeli. Na
przykład: dwóch graczy ma ten sam wynik 125 punktów, każdy następnie oddaje 3 strzały z pozycji 2,5 m
poza punktem karnym, jeżeli dalej mają tą samą ilość
punktów (i żaden nie przestrzeli) to strzelają każdy po
3 strzały z linii pola karnego (16 m). Jeżeli remis
utrzymuje się to oddają kolejno 3 strzały każdy z pozycji 2,5 m poza linią pola karnego. W przypadku dalszego remisu, pozostają na tej pozycji i oddają
naprzemian po 3 strzały aż któryś uzyska przewagę.

Każdy uczestnik ma prawo do trzech próbnych
strzałów, po czym oddaje 15 kolejnych strzałów z
odległości 11 m, czyli z punktu karnego. Wszystkie
grupy wiekowe strzelają z tej samej odległości. W
wypadku remisu każdy uczestnik strzela z pozycji 2,5
m poza punktem karnym, jeżeli wynik dalej jest
remisowy, wtedy strzelają z linii pola karnego, pozycji
oddalonej o 16 m od bramki i oddają kolejno każdy po
trzy strzały, w razie dalszego remisu strzelają z pozycji
2,5 m poza linią pola karnego aż któryś uzyska
przewagę punków lub przestrzeli. Na przykład jeśli
dwóch uczestników ma po 75 punktów, każdy oddaje
jeszcze trzy strzały z odległości 2,5 m poza punktem
karnym. Jeżeli dalej jest remis, każdy gracz oddaje
następne 3 strzały z linii pola karnego (16 m). Jeżeli
dalej jest remis to oddają kolejne 3 strzały każdy z
odległości 2,5 m poza linią pola karnego. Jeżeli dalej
jest remis, to strzelają z tej pozycji naprzemian (po 3
strzały każdy) aż któryś uzyska przewagę.
MISTRZOSTWA REJONOWE
Każdy uczestnik oddaje trzy próbne strzały, po czym 25
kolejnych strzałów z punktu karnego (11 m). Kiedy
jest remis każdy z uczestników strzela z odległości 2,5
m poza punktem karnym, jeżeli dalej jest remis, wtedy
uczestnicy strzelają kolejno z linii pola karnego
(16 m), jeżeli dalej jest remis to strzelają z odległości
2,5 m poza linią pola karnego aż do osiągnięcia
przewagi punktowej przez któregoś z nich, lub też gdy
któryś przestrzeli. Na przykład: dwóch graczy ma ten
sam wynik 125 punktów, każdy następnie oddaje 3
strzały z pozycji 2,5 m poza punktem karnym, jeżeli
dalej mają tą samą ilość punktów (i żaden nie
przestrzeli), to strzelają po 3 strzały każdy z linii pola
karnego (16 m). Jeżeli dalej jest remis to oddają po 3
strzały z pozycji 2,5 m poza linią pola karnego, a jeżeli
dalej utrzymuje się remis, to pozostają na tej pozycji i
oddają naprzemian po 3 strzały każdy, aż któryś uzyska
przewagę.
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MISTRZOSTWA STANOWE
Każdy uczestnik oddaje trzy próbne strzały, po czym
dwadzieścia pięć kolejnych strzałów z punktu karnego
(11 m). Kiedy jest remis, każdy z uczestników strzela z
odległości 2,5 m poza punktem karnym, jeżeli dalej jest
remis, wtedy uczestnicy strzelają kolejno z linii pola
karnego (16 m), jeżeli dalej jest remis to strzelają z
odległości 2,5 m poza linią pola karnego aż do osiągnięcia przewagi punktowej przez któregoś, lub aż
któryś przestrzeli. Na przykład: dwóch graczy ma ten
sam wynik 125 punktów, każdy następnie oddaje 3
strzały z pozycji 2,5 m poza punktem karnym, jeżeli
dalej mają tę samą ilość punków (i żaden nie
przestrzeli), to strzelają każdy po 3 strzały z linii pola
karnego (16 m). Jeżeli remis utrzymuje się to oddają
kolejne 3 strzały każdy z pozycji 2,5 m poza linią pola
karnego. W przypadku dalszego remisu, pozostają na
tej pozycji i oddają naprzemian po 3 strzały aż któryś
uzyska przewagę.

MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE
Mistrzowie międzynarodowi są wyłaniani na podstawie najlepszych wyników w rozgrywkach stanowych w
każdej grupie wiekowej.
UWAGA: w wypadku, kiedy zwycięzca nie może uczestniczyć w zawodach wyższego stopnia, zdobywca 2-go
miejsca powinien reprezentować swoją grupę wiekową
KIEROWNICTWO: program Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba jest organizowany pod kierownictwem
delegata stanowego i stanowego dyrektora ds. młodzieży. Wszelkie informacje na temat programu, które nie są
zawarte w tej broszurze można uzyskać zwracając się do odpowiedniego pracownika biura stanowej rady, lub do
Departamentu ds. Pomocy Bratnich Rady Najwyższej, 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326; telefon:
(203) 752-4154; faks: (203) 752-4108.

Szkic Turnieju Piłkarskiego
Poniżej załączony jest szkic miejsc, z których należy oddawać strzały

Bramka

Punkt karny
11 m
2,5 m poza punktem karnym

Linia pola karnego
16 m
2,5 m poza linią pola karnego
Punkt ostatecznej dogrywki
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ORGANIZACJA ZAWO
Turniej Piłkarski jest łatwą do przeprowadzenia, dobrą zabawą. Poniżej podane są wskazówki, z
The Soccer
is fun and easyprzeprowadzić
to conduct. HereMistrzostwa
are steps to follow
się,Challenge
aby z powodzeniem
Piłkarskie.
którymi należy zapoznać
to ensure a successful Soccer Challenge Championship.

JAK ORGANIZOWAĆ ZAWODY NA SZCZEBLU RADY
Przewodniczący Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba powinien stosować się do poniższych wskazówek:
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•

Zawsze używać oficjalnej nazwy programu Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba.

•

Zamówić zestaw do Turnieju Piłkarskeigo Rycerzy Kolumba wypełniając formularz znajdujący się w
zbiorze formularzy sprawozdawczych (nr 1436) i składając go w Departamencie ds. Pomocy Bratnich, 1
Columbus Plaza, New Haven, CT. 06510-3326; telefon (203)752-4016; faks: (203)752-4108. Zestaw
może także być zamówiony „on-line”. (odwiedź naszą stronę internetową www.kofc.org i kliknij na
„materiały programowe” na stronie „dla pracowników biura”).

•

Wyznaczyć datę i wybrać miejsce zawodów. Trzeba się skontaktować ze szkołami, centrami
młodzieżowymi a także zarezerwować boisko sportowe. Można zwrócić się do lokalnych drużyn
sportowych, szkół wyższych o współpracę w tym programie, który jest organizowany dla całej lokalnej
społeczności. Wrzesień jest miesiącem, kiedy powinny odbyć się zawody na szczeblu rady. Rady powinny tak ustalić harmonogram, aby nie kolidował z rozgrywkami szkolnymi, i aby zwycięzcy mogli uczestniczyć w rozgrywkach szczebla rejonowego.

•

Nawiązać kontakt ze szkołami i poinformować je o inicjatywie. Można zaproponować dyrektorom szkół,
aby zawody były potraktowane, jako część zajęć z wychowania fizycznego, rozgrywek międzyszkolnych,
a także poprosić o zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w zawodach. Należy też skontaktować się z
departamentem ds. rekreacji władz miejskich, także do lokalnej młodzieżowej drużyny piłki nożnej o
propagowanie udziału w zawodach. Można zorganizować eliminacje wstępne w szkołach i drużynach do
zakwalifikowania do zawodów na szczeblu rady. Należy odpowiednio wcześnie rozprowadzić formularze
rejestracji.

•

Rozwiesić w miejscach publicznych plakaty informujące o zawodach. Należy zwrócić się do szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków sportowych, ośrodków młodzieżowych, bibliotek, kościołów i klubów o
pozwolenie wywieszenia plakatów. Na plakacie powinno być umieszczone nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację, data i miejsce zawodów, numer telefonu, pod który można dzwonić, aby uzyskać
dodatkowe informacje. Także należy dać zawiadomienie do lokalnej gazety, ewentualnie do lokalnej stacji
radiowej i telewizyjnej. Dodatkowe plakaty można dostać bezpłatnie w urzędzie Rady Najwyższej.

•

Rejestracja wstępna pomaga w uzyskaniu większej liczby uczestników i oszczędza czas w dniu zawodów.
Należy rozprowadzić formularze do zapisywania się w odpowiednich lokalizacjach. Jeżeli jest to tylko
możliwe należy osobiście dostarczyć formularze nauczycielom wychowania fizycznego i trenerom piłki
nożnej. Należy starać się zebrać wypełnione formularze wraz z dowodami przynależności do grupy
wiekowej przed zawodami, aby zorientować się, jaka jest przybliżona liczba uczestników i tym się
kierować przy przygotowaniu zawodów. Tuż przed datą zawodów należy przesłać przypomnienie do
mediów i do szkół. W dniu zawodów należy być przygotowanym do przyjmowania nowych zgłoszeń.

•

Nie wolno przyznawać nagród pieniężnych ani obligacji na żadnym szczeblu zawodów, aby nie naruszyć
statusu amatorskiego uczestników.

DÓW NA SZCZEBLU RADY
•

Należy zainteresować szeroką publiczność. Można użyć wzoru notatki prasowej, którą należy przesłać do
lokalnych gazet, a także do lokalnej stacji radiowej. Zawsze należy używać formalnej nazwy: Turniej
Piłkarski Rycerzy Kolumba.

•

Należy przestrzegać reguł zawartych w tej broszurce. Boisko powinno być otwarte na godzinę przed
rozpoczęciem, aby można było jeszcze się zarejestrować w dniu zawodów. Formularze powinny być
posegregowane według wieku i płci. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić czy są piłki odpowiedniego
rozmiaru i czy punkt karny jest wyraźnie zaznaczony, a także czy sędziowie i prowadzący zapisy zostali
poinformowani o swoich obowiązkach. Należy używać formularza do rejestracji/zapisu punktacji do
zapisywania wyników. Ten sam formularz razem z dokumentem stwierdzającym wiek uczestnika ma być
okazywany na każdym następnym szczeblu zawodów. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach tylko
w wyznaczonym czasie zawodów i w tych samych warunkach.

•

Każdemu uczestnikowi należy dać świadectwo uczestnictwa w zawodach (nr 4573) lub świadectwo
uzyskania tytułu Mistrza Rady (nr 4575). Zestaw do Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba zawiera
75 świadectw dla uczestników, i 10 dla zwycięzców.

•

Departament ds. materiałów pomocniczych Rady Najwyższej posiada, plakietki, nagrody, i materiały promocyjne, które nadają się na nagrody dla mistrzów rady. Są to np. piłki nożne normalnego rozmiaru,
świecące w ciemności miniaturowe piłki, plakietki i trofea z logo Rycerzy Kolumba.

•

Można użyć wzoru notatki prasowej na stronie gdzie należy wpisać nazwiska zwycięzców i przesłać
notatkę do lokalnej prasy świeckiej i kościelnej ,a także do lokalnej stacji radiowej.

•

Zaraz po odbyciu się mistrzostw na szczeblu rady, wielki rycerz powinien wypełnić i przedłożyć formularz
(nr 4567) uczestnictwa w Turnieju Piłkarskim, który można znaleźć na str.3 zbioru formularzy sprawozdawczych i który jest dołączony do zestawu do Turnieju Piłkarskiego. Dostarcza to ważnych informacji
na temat uczestnictwa i ogólnej oceny programu. Należy podać liczbę uczestników w zawodach na
szczeblu rady a także liczbę uczestników ewentualnych wcześniejszych eliminacji w szkołach i klubach.

•

Należy dostarczyć formularze rejestracji/zapisu punktacji wraz z dokumentem stwierdzającym
przynależność do danej grupy wiekowej delegatowi rejonowemu. Należy następnie poinformować
zwycięzców o terminie i miejscu zawodów na szczeblu rejonu, i wyższych.

•

Pracownik biura rady powinien towarzyszyć zwycięzcom we wszystkich następnych szczeblach zawodów.
W przypadku, jeżeli zdobywca pierwszego miejsca nie może z jakichś powodów uczestniczyć w dalszych
rozgrywkach, zdobywca drugiego miejsca powinien reprezentować radę.
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REKLAMA
Najważniejszym elementem sukcesu turnieju jest rozpowszechnienie informacji o rozgrywkach. Zawsze należy
używać pełnej oficjalnej nazwy programu: Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba.
Zaraz po wynajęciu boiska i ustaleniu terminu rozgrywek należy umieścić zawiadomienie w prasie według
wzoru na następnej stronie.
Należy przepisać używając podwójnych odstępów między liniami tekstu na papierze z nagłówkiem rady (na
papierze firmowym rady) uzupełniając konkretnymi informacjami:, kto organizuje, kiedy i gdzie będą się odbywać rozgrywki Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba danej rady. Należy umieścić nazwisko i telefon osoby
odpowiadającej za kontakt z publicznością.
Niedługo przed rozgrywkami należy umieścić w lokalnej prasie przypomnienie, a także podać datę i godzinę
rozpoczęcia zawodów we wszelkich publikacjach informujących o kalendarzu lokalnych wydarzeń. Wskazane
jest, aby nawiązać kontakt z redaktorami lokalnych gazet, aby zasugerować publikację artykułów najpierw na
temat rozgrywek, a później zwycięzców turnieju. Należy osobiście dostarczyć lub wysłać listę zwycięzców, ich
wiek i informacje o nich, razem z wydrukowanym logo Rycerzy Kolumba, do redaktorów lokalnych wiadomości, sekcji sportowych gazet świeckich czy też kościelnych. Należy także wysłać zawiadomienie do lokalnych
stacji radiowych i telewizyjnych. Jeżeli jest w danej okolicy zawodowa drużyna piłkarska można nawiązać z

RYCERZE KOLUMBA

TURNIEJ PIŁKARSKI
DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W WIEKU OD 10-CIU DO 14-TU LAT

ZAPISZ SIĘ DZISIAJ
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nią kontakt i zaproponować by nagrody dla zwycięzców Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba były wręczane
w czasie przerwy w trakcie meczu zawodowej drużyny. Zawodnicy tej drużyny mogliby wręczać nagrody..
Zawodowe drużyny sportowe (również innych sportów) mogłyby być zainteresowane w ofiarowaniu strojów
piłkarskich, pamiątek z autografami graczy i innych przedmiotów nadających się na nagrody.

PRZYKŁADOWA NOTATKA PRASOWA
Ogłoszenie zawodów
Lokalna Rada Rycerzy Kolumba sponsoruje rozgrywki turnieju piłkarskiego dla dzieci
Rada Rycerzy Kolumba zaprasza wszystkich chłopców i dziewczęta w wieku od 10 do 14 lat do wzięcia udziału
w Turnieju Piłkarskim Rycerzy Kolumba roku (podać rok). Rozgrywki lokalne odbędą się (podać datę) o
godzinie.....w...(podać miejsce).
Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba jest organizowany i sponsorowany, co roku przez Rycerzy Kolumba.
Zwycięzcy lokalnego szczebla przechodzą do następnych szczebli rozgrywek rejonowego, i potem stanowego.
Mistrzowie szczebla międzynarodowego są wyłaniani przez Radę Najwyższą Rycerzy Kolumba z siedzibą w
New Haven, stanie Connecticut spomiędzy zwycięzców szczebla stanowego na podstawie uzyskanych punktów.
Zawody są otwarte dla wszystkich chłopców i dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat. Uczestnicy są podzieleni na
grupy według wieku. Wszyscy uczestnicy uzyskują świadectwo udziału w rozgrywkach. Aby się zapisać
potrzebny jest dokument stwierdzający wiek uczestnika i pisemna zgoda rodziców. Można uzyskać formularz
rejestracyjny i dodatkowe informacje u (nazwisko i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakty z publicznością).
Rycerze Kolumba są międzynarodową katolicką, rodzinną organizacją bratnią wzajemnej pomocy, liczącą 1,7
miliona członków skupionych w ponad 13 500 radach lokalnych. W ciągu ubiegłego roku, Rycerze przepracowali społecznie 60 milionów godzin i przekazali 130 milionów dolarów na cele charytatywne, sponsorując inicjatywy służące Kościołowi, społeczności, radom, rodzinom i młodzieży.

PRZYKŁAD ZAWIADOMIENIA
Ogłoszenie Zwycięzców
Turnieju Piłkarskiego Rycerzy Kolumba
(liczba) chłopców i dziewcząt z (nazwa miejscowości), w wieku od 10 do 14 lat, zdobyła tytuł mistrzowski w
lokalnych rozgrywkach Turnieju Piłkarski Rycerzy Kolumba i tym samym zdobyła prawo do uczestnictwa na
rejonowym szczeblu rozgrywek. Rada (nazwa i numer rady) w (nazwa miejscowości) sponsorowała rozgrywki
na szczeblu lokalnym w (nazwa miejscowości). Rozgrywki były otwarte dla wszystkich dzieci w wieku od 10
do 14 lat.
(Nazwisko) zwyciężyła w grupie dziesięciolatek, a (nazwisko) zwyciężył w grupie dziesięciolatków. W grupie
jedenastolatków zwyciężyli: (nazwisko) w grupie dziewcząt i (nazwisko) w grupie chłopców. Zwycięzcami w
grupie dwunastolatków zostali (nazwisko) w grupie dziewcząt i (nazwisko) w grupie chłopców. W wieku 13 lat
w grupie dziewcząt tytuł mistrzyni uzyskała (nazwisko) a (nazwisko) został mistrzem w grupie chłopców. W
grupie czternastolatków tytuł mistrzyni uzyskała (nazwisko) a mistrza (nazwisko). Wszyscy zwycięzcy wezmą
udział w rozgrywkach szczebla rejonowego, które odbędą się (data) w (miejscowość) i mają szansę na przejście
do rozgrywek na szczeblu stanowym i międzynarodowym.

MISTRZOSTWA REJONOWE
Delegat rejonowy powinien stosować się do następujących wskazówek:
•

Wynająć boisko, ustalić datę październikowych Mistrzostw i przekazać tę informację każdemu z przewodniczących Turnieju Piłkarskiego w radach należących do rejonu.

•

Zorganizować mistrzostwa na szczeblu rejonu według reguł załączonych w tej broszurze. Posegregować
formularze rejestracji/zapisu punktacji według wieku i płci. Formularze te mają być używane do zapisu
wyników każdego uczestnika i wraz z dokumentem stwierdzającym wiek uczestnika towarzyszą uczestnikowi przez wszystkie stopnie turnieju.

•

Przed zawodami sprawdzić czy są piłki odpowiedniego rozmiaru i czy granice boiska i punkt karny są
wyraźnie zaznaczone. Sprawdzić czy strefy punktacji w bramce są prawidłowo zaznaczone za pomocą 4
kawałków sznura przymocowanego poprzecznie odcinając 4 rogi bramki. Można użyć kołków
namiotowych do przymocowania dolnych końców sznura. Należy poinformować sędziów i prowadzących
zapisy o ich obowiązkach.

•

Wszyscy uczestnicy zawodów na poziomie rejonu mają brać udział w mistrzostwach w określonym czasie
zawodów w tych samych warunkach. W żadnym wypadku nie można organizować dodatkowych rozgrywek w innym czasie niż oficjalnie ogłoszony. Należy używać formularza rejestracji/zapisu punktacji do
zapisywania wyników każdego uczestnika.

•

Nie wolno przyznawać nagród pieniężnych ani obligacji, na żadnym szczeblu rozgrywek, gdyż to
narażałoby status amatorski uczestników. Należy wysłać zawiadomienie do lokalnych mediów o
zwycięzcach mistrzostw.

•

Zawiadomić regionalnego lub stanowego przewodniczącego Turnieju Piłkarskiego o rezultatach mistrzostw
rejonowych i przekazać mu formularze rejestracji/zapisu punktacji mistrzów rejonu. Poinformować mistrzów rejonu o terminie i miejscu rozgrywek regionalnych czy też stanowych.

MISTRZOSTWA REGIONALNE LUB STANOWE
Regionalny lub Stanowy Przewodniczący Turnieju Piłkarskiego powinien stosować się do następujących wytycznych:
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•

Zamówić odpowiednie nagrody u lokalnego dostawcy na mistrzostwa stanowe lub regionalne. Rady
stanowe są odpowiedzialne za zamówienie i wręczenie nagród zwycięzcom zawodów regionalnych i
stanowych.

•

Wynająć boisko, ustalić termin i zawiadomić delegata rejonowego o terminie i miejscu regionalnych lub
stanowych zawodów.

•

Zorganizować zawody według reguł zawartych w tej broszurze. Posegregować formularze
rejestracji/zapisu punktacji według wieku i płci. Formularz ten wraz z dokumentem stwierdzającym wiek
uczestnika ma być okazywany na każdym szczeblu zawodów.

•

Należy używać formularza rejestracji/zapisu punktacji do zapisu wyników każdego uczestnika. Sprawdzić
przed zawodami stan wyposażenia, czy są piłki odpowiedniego rozmiaru i czy punkt karny jest wyraźnie

zaznaczony. Następnie sprawdzić czy strefy punktacji w bramce są właściwie oznaczone za pomocą 4
kawałków sznura dł. 2,5 m każdy, przyczepionych poprzecznie odcinając 4 rogi bramki. Można użyć
kołków namiotowych do umocowania dolnych końców sznura. Poinformować sędziów i prowadzących
zapisy o ich obowiązkach.
•

Wszyscy uczestnicy zawodów na stopniu regionalnym czy stanowym muszą brać udział w mistrzostwach
w wyznaczonym oficjalnie terminie. W żadnym wypadku nie wolno organizować dodatkowych rozgrywek w innym terminie niż oficjalnie wyznaczony.

•

Wręczyć nagrody stanowe lub regionalne. Nie wolno przyznawać nagród pieniężnych, ani obligacji na
żadnym szczeblu zawodów gdyż to narusza status amatorski zawodników.

•

Należy przygotować i podać wiadomość do lokalnych mediów o zwycięzcach zawodów. Można użyć
wzoru notatki prasowej ze str.10 tej broszurki.

•

W grudniu Stanowy Przewodniczący Turnieju powinien przekazać nazwiska, adresy, informacje o sponsorujących radach, a także wyniki w zawodach stanowych do biura Rady Najwyższej, używając do tego
formularzy dostarczonych przez departament ds. pomocy bratnich. Wyniki te posłużą do wyłonienia
zwycięzców szczebla międzynarodowego.

MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE
Mistrzowie szczebla międzynarodowego są wyłaniani na podstawie najlepszych wyników z rozgrywek stanowych
w każdej grupie wiekowej. Biuro Rady Najwyższej dostarcza formularze, które mają być wypełnione przez
stanowego przewodniczącego turnieju. Nazwiska i wyniki mistrzów stanowych a także inne istotne informacje
mają być podane na formularzu.
Wszyscy mistrzowie stanowi są poinformowani o zwycięstwie za pomocą listu gratulacyjnego od Najwyższego
Rycerza Carla A. Andersona, a także dostają nagrodę nadaną przez Biuro Rady Najwyższej, wręczaną przez
delegata stanowego.

Rycerze Kolumba, Departament ds. Pomocy Bratnich
1 Columbus Plaza, New Haven, CT

Pakiet Turnieju Piłkarskiego
Formularz do Zamówień

Imię i nazwisko

Telefon

Tytuł

Ulica

Rada nr

Miasto

Kod pocztowy
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Rycerze Kolumba
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326
1-203-752-4154 lub www.kofc.org

4576-PL 4/09

