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                 SPORTING SÄÄNNÖT  
 
                                   36. FESTIVAL D'ARMOR 
                         Challenge Crédit Agricole (luokka U17) 
                             Pelaajat syntyneet 01/01/2001 ja 31/12/2002  
 
1 - Turnaus Järjestäjä 
 
Yhdistyksen UNION SPORTS Plougonvelin (U.S.P.) 
 
Yhdistys vuoden 1901, rekisteröity Aliprefektuuri Brestin numerolla 1487 ja nro 
W291002236 vastaa vastaanottamisen Laskelma yhdistyksen, Siret nro 
7775928300019, toimintotunnusta 926 C, nro nuoriso- ja 001342 urheilu jonka 
pääkonttori sijaitsee pormestari Plougonvelin, rue des Martyrs-29217 Plougonvelin 
(Ranska), edustajanaan Yvon Lainé, toinen puheenjohtaja, asianmukaisesti 
valtuutettu vaikutus Listalleottoesitteen 

 
2 - aika ja paikka turnauksen 
 
Tämä turnaus järjestetään vuosittain aikana helluntaina viikonloppuna alueella 
kunnan Plougonvelin. 
Vuonna 2018, turnaus järjestetään 19, 20 ja 21. toukokuu 2018. 
 
 
3- joukkueet 
 
Luettelo osallistuvien joukkueiden julkistetaan arvonnan jälkeen, eli aloittaa 
huhtikuussa 2018 mennessä. 
 
Vain joukkueet sidoksissa tunnustettua kansallista yhdistys saavat osallistua 
turnaukseen. Pelaaja voi pelata vain yksi joukkue turnauksen aikana. 
Valtuuskunta seuran koostuu 20 osallistujaa maksimi. (4 maksimi 16 pelaajaa ja 
johtaja). 
 
 
4 - Pelisäännöt 
 
Kaikki ottelut pelataan lakien mukaan pelin vahvistamat IFAB (nykyinen painos 
pelipäivänä), ellei toisin mainita tässä asetuksessa. 
 
Pelaajien lukumäärä per joukkue on rajoitettu 16. Kentän mitat ovat: pituus 100 
metriä; leveys 65 metriä. 
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5 - Turnaus komitea 
 
Järjestäjä perustaa komitea Turnauksen vastaa urheilu käynnissä turnauksen ja 
sisältää toimivalta ratkaista riidat, ratkaista vaatimukset ja / tai valituksia ja yleensä 
ratkaista riidat tai kysymyksiä, joiden toimivalta n ' hallinnointi annetaan toiselle 
viranomaiselle tämän asetuksen mukaisesti. Tämä komitea koostuu johtajan 
D'ARMOR FESTIVAL komitean ja yhden tai useamman jäsenen virallisten 
valtuuskuntien (välimiesmenettely alueella liiga, Ranskan jalkapalloliitto). 
 
Tarvittaessa turnaus komitea raportoi jossa kyseinen kansallinen liitto ja / tai 
jalkapallo Organizations International (FIFA / UEFA) 
 
 
6 - Erotuomarit 
 
Kaikki ottelut ohjaa erotuomarit sidoksissa Ranskan jalkapalloliitto (FFF). 
 
Erotuomari on annettava tiedoksi lopputuloksesta jokaisen kokouksen komission 
turnauksen. 
 
 
7 - iät Luokka 
 
Kaikki pelaajat voi pelata kuulua seuraaviin ikäluokkien: 
 
Sillä U.17: syntymä vuosina 2001 ja 2002 
 
 
8 - kesto tulitikut 
 
Löytyneistä kestää 2 x 20 minuuttia (karsintaottelut kunnes lopullinen) 
Katko puoliajalla viime 5 minuuttia. 
Kun kyseessä on tie, ei tule laajennus. 
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9 - Luettelo pelaajia ja korvikkeet 
 
Jokainen joukkue osallistuu enintään 16 pelaajaa turnauksen aikana. 
Luettelon 16 pelaajaa sijoitetaan ottelun arkki lauantaina ennen puoltapäivää 
stadionilla. Tämä peli levy ei muokata tai täydentää kilpailun aikana. 
 
Pelaaja pitää saman numeron koko kilpailun. 
Niistä 16 pelaajaa, on mahdollista ottaa mukaan 4 lisenssiä pelaajia seuran, mutta ne 
on vakuutettava ja kuuluvat ikäryhmään artiklassa mainittujen 7. 
  Kolme pelaajaa voidaan korvata milloin tahansa peli 12th, 13. ja 14. pelaaja on 
valittu 5 tilalle. Pelaaja substituoidut ottelun aikana ei palata pelata samaa peliä. 
Lisäksi maalivahti voidaan korvata milloin tahansa maalivahti vain kerran per peli. 
Tämä korvaaminen ei osallistu mainittua asiaa. 
Jäädytetty pelaaja ei voi korvata eikä voi osallistua seuraavaan otteluun. 
 
 
10 - turnausmenetelmää 
 
Turnauksen pidetään seuraavalla pelijärjestelmä: 
 
- 4 ryhmiä 4 joukkuetta. 
- Kaksi ensimmäistä kunkin ryhmän tulee saada viimeisellä neljänneksellä 
- Muut joukkueet pelaavat luokitukseen otteluissa. 

 
 
 
11 - Ohjelmat ottelut 
 
Turnaus Valiokunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa tiettyinä aikoina varmistaa 
sujuvuuden turnauksen. 
 
Katso liite 
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12 - pisteytysjärjestelmä 
 
Pisteytysjärjestelmä alla sovelletaan turnauksen aikana: 
 
   > 3 pistettä per ottelu voitti 
   > 1 piste tasapeliin 
   > 0 pistettä per peli menetetty 
    
 
 

A) Jos tasa pisteiden jälkeen ryhmä vastaa seuraavat kriteerit katsotaan päättää 
joukkueiden kesken järjestyksessä alla: 
 
   > 1) Tavoitteena erot (erotustiedot maaleja ja myönsi) 
                    - etenkin aluksi, 
                    - yleinen sitten. 
   > 2) Paras rikos 
 
    > 3) keski-ikä 

B) Neljännesvälierät, semi-ja loppuottelut ja sijoitus tulitikut 
 
Kun kyseessä on siteitä jälkeen neljäs ja viimeinen, 1/2 finaalit, finaalit ja sijoitus 
otteluissa joukkueet taistella sitä vetämällä yhden maalin nimeämä tuomari, 
ensimmäisen sarjan 5 laukausta voittoa 5 eri toimijoiden, valitaan 11 pelaajaa kentällä 
klo loppuvihellystä. . Kun kyseessä on tie lopussa tämän sarjan, tapahtuma jatkuu 
samassa järjestyksessä kunnes toinen joukkue on tehnyt yhden maalin kuin muut, 
kun sama määrä yrityksiä. 
 
 
 
13 - pelaajien varusteet 

 
Kummallakin joukkueella on oltava: 
    > 3 sarjaa eriväriset pelipaidat 
    > 1 apteekki laatikko 
    > 10 viirit (kaupan ennen ottelua) 

 
Toinen joukkue nimetty ohjelman täytyy vaihtaa vaatteita, jos tuomari uskoo, että 
emme voi selkeästi erottaa värit kaksi joukkuetta. 
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14 - Kurinpitolautakunta Sektori 

 
Punaista korttia - karkotus: pelaaja, joka sai punaisen kortin keskeytetään seuraavaan 
otteluun. 
Keltaisia kortteja - virallisen varoituksen: pelaaja, joka on saanut kaksi keltaista 
korttia turnauksen aikana keskeytetään seuraavaan otteluun. 
Jos pelaaja käyttäytyy Epäurheilijamainen tavalla, asia ilmoitetaan turnauksen 
Committeen kansallisen yhdistyksen, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä 
ottamaan vastaan pelaaja. Jos jokin valtuuskunta jäsen käyttäytyy huonosti väärin 
turnauksen aikana, turnaus komitea ilmoittaa kirjallisesti kansalliset jalkapalloliitot ja 
kansainväliset järjestöt. 

 
15 – identiteettivarmenne 

 
Jokainen osallistuja on annettava henkilökortti tai virallisen asiakirjan, jossa on 
valokuva. Valvonta ikä voi valossa Match, tehdään hallituksen turnauksen ennen 1. 
peliä kummankin joukkueen. Pyynnöstä järjestelykomitean, viralliset luvat tai 
asiakirjat on jätetty scoresheet lauantaiaamuna stadion mainitun komission. 
Tarkistamisen jälkeen scoresheet, viralliset asiakirjat palautetaan välittömästi 
ryhmänjohtajien. 
 
16 – onnettomuudet 

 
TÄRKEÄÄ: onnettomuuksissa lääkehoitoa vaatineita, vanhempien suostumus 
tarvitaan. Kaikki osallistujat ja hoitajilla on vakuutettu klubinsa kaikkien 
onnettomuusriskiä. 
 
17 - Vastalauseita ja valituselimet 

 
Kantelut ja valitukset tulee lähettää komissiolle turnauksen joka vie ja lopullisen 
päätöksen. Komissio ei hyväksy väitteitä erotuomarin päätökset alalla. 
 
18 - Turnaus hyväksyntä 

 
Järjestäjä vastuussa kaikkien hyväksyntöjen kansallisia ja / tai kansainvälisiä 
tarvitaan turnauksen vähintään kaksi kuukautta ennen turnauksen alkua. 
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19- vastaa Agents 

Vain lisensoitu pelejä virkamiehet UEFA ja / tai FIFA, seura tai yhdistys voi järjestää 
osallistumista seurat / yhdistykset turnauksissa. 
 
 

 
 
20 - Sääntöjen hyväksyminen 
 
Osallistuva FESTIVAL D'ARMOR merkitsee hyväksyy nämä säännöt, kopio 
allekirjoittama johtaja valtuuskunnan esitellään järjestelytoimikunnan lauantai 19 
toukokuu klo 14.00 mennessä. 

 

 

Tehty Plougonvelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZER TEAM                                                                   Joukkue 

 

 


