


Regulamin turnieju 

 
§1 Postanowienia ogólne 

 

 Turnieje będą rozgrywane na hali sportowej przy ul.Poezji 5 w Falenicy.  

 Planowany czas trwania turnieju to 9:00-17:00  

 Turniej przewidziany jest na 12 drużyn  

 Turnieje odbędą się według następującego harmonogramu:  
o 19.11.2016r. rocznik 2008/09 
o 26.11.2016r. rocznik 2006 
o 10.12.2016r. rocznik 2007 
o 17.12.2016r. rocznik 2004/05 
o 14.01.2017r. rocznik 2009/10 
o 21.01.2017r. rocznik 2007 
o 28.01.2017r. rocznik 2006 

 
 

§2 Cel 
 

 Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży  

 Nauka poprzez zabawę  

 Sportowa rywalizacja w duchu zasad fair-play  
 

§3 Zasady ogólne 
 

 Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników + 2 trenerów/opiekunów 

 Drużyny grają w składach 6 (5+1) osobowych 

 Obowiązuje jednolity strój i odpowiednie obuwie (halówki i żwirówki)  

 Bramki są o wymiarach 3m x 2m 

 Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy A i B (po 6 zespołów)  

 Mecze w grupach odbywają się systemem każdy z każdym (bez rewanżów) 

 Za zwycięstwo w meczu grupowym przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 
0 

 O miejscu w grupie decyduje: 
(1) liczba punktów, 
(2) wynik bezpośrednich spotkań, 
(3) różnica bramek, 
(4) bramki strzelone, 
(5) seria rzutów karnych. 

 Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinałów  

 Czas trwania meczu to 12minut (bez przerw) 

 W przypadku remisu w meczach półfinałowych oraz w finale i meczu o 3 miejsce, sędzia 
zarządza dogrywkę 5-minutową, a następnie serię rzutów karnych (po 5, a potem do 
skutku) 

 



§4 Zasady gry 
 

 Obowiązują zasady gry w piłkę nożną z kilkoma modyfikacjami  

 Piłka do gry nr 4 

 Zmiany odbywają się systemem „hokejowym” ze strefy środkowej boiska 

 Złośliwe faule oraz niesportowe zachowanie będą karane wykluczeniem czasowym (2,3 lub 
5 minutowym), w skrajnych przypadkach sędzia może wykluczyć zawodnika na stałe 

 W przypadku wykluczenia bramkarza, z boiska schodzi wybrany przez trenera zawodnik z 
pola (nie dotyczy stałego wykluczenia z gry) 

 Dopuszcza się podanie piłki do bramkarza bez możliwości złapania przez niego piłki w ręce  

 W przypadku gdy bramkarz złapie piłkę podaną przez zawodnika z jego drużyny, sędzia 
dyktuje rzut wolny pośredni 

 „Murek” przy rzucie wolnym znajduje się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki  

 Gra od bramki wznawiana jest z ziemi, przy czym piłka nie może przekroczyć połowy 
boiska  

 Po wyjściu piłki za linię boczną, zawodnik wznawia grę poprzez wprowadzenie piłki na 
boisko nogą, przy czym nie może oddać strzału na bramkę 

 Inne rozstrzygnięcia będą odbywały się zgodnie z przepisami MZPN – z zachowaniem 
zdrowego rozsądku, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów  
. 

§5 Sprawy organizacyjne 
 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialności 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania turnieju 

 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości: legitymację szkolną . 

 Opłata startowa od zespołu 250zł, płatne w dniu turnieju. 

 Organizator zapewnia napoje dla zawodników 

 W sprawach spornych oraz takich, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, decyduje 
Organizator Turnieju 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie 

 Za szkody wyrządzone przez daną drużynę na obiekcie odpowiada zespół wraz z trenerem 
 

§6 Nagrody 
 

 Za zajęcie 1 miejsca drużyna otrzyma puchar, dyplom oraz medale dla zawodników i 
trenerów 

 Za zajęcie 2 miejsca drużyna otrzyma puchar, dyplom oraz medale dla zawodników i 
trenerów 

 Za zajęcie 3 miejsca drużyna otrzyma puchar, dyplom oraz medale dla zawodników i 
trenerów 

 Za zajęcie 4 miejsca drużyna otrzyma dyplom  

 Dla najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza turnieju przewidziane są statuetki  

 W turnieju rocznika 2009/10 medale przewidziane są dla wszystkich zawodników  



Sprawy organizacyjne 

 Rejestracja drużyn rozpocznie się o godzinie 8.30, prosimy żeby zespoły zostały zgłoszone 

najpóźniej 15min przed swoim pierwszym meczem 

 Podczas trwania meczów wszystkie drużyny zobowiązane są do przesiadywania w szatni 

lub na górnych trybunach 

 Drużyny grające kolejny mecz powinny być przygotowane do gry minimum 2 min przed 

końcem wcześniejszego spotkania i czekać w wyznaczonej do tego strefie 

 Każdy zawodnik powinien mieć ze sobą dokument tożsamości oraz ważne badania, 

dokument może być sprawdzony na prośbę trenera przeciwnej drużyny, a za brak badań 

odpowiada klub zawodnika nie posiadającego ich 

 Trenerzy i zawodnicy rezerwowi grających drużyn zobowiązani są podczas meczu zająć 

miejsca w strefie do tego wyznaczonej  

 Na dolnych trybunach mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywający mecz, rodzice i 

pozostałe drużyny przebywają tylko i wyłącznie na górze 

BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNE ZJAWIANIE SIĘ NA SWOICH MECZACH!!! 

TURNIEJ ROZPOCZNIE SIĘ O 9.00. 

Na godzinę  12.15 zaplanowane jest oficjalne powitanie wszystkich drużyn, a następnie 

konkurs żonglerki.  



Podział na grupy i harmonogram turnieju  

21.01.2016r. rocznik 2007 

GRUPA A 

Piorun Warszawa 

PKS Radość  

KS Las 

Młody Orlik  

UKS Żagle II 

MOSP Białystok II 
 

GRUPA B 

PKS Victoria Zerzeń I 

Rakovia Warszawa 

MOSP Białystok I 

UKS Żagle I 

Jedynka Białystok  

SZEL-GOL 



 

Mecz Drużyna A Drużyna B Wynik

1 PKS Radość Piorun Warszawa

2 KS Las Młody Orlik 

3 UKS Żagle II MOSP Białystok II

4 PKS Radość KS Las

5 UKS Żagle II Piorun Warszawa

6 Młody Orlik MOSP Białystok II

7 KS Las UKS Żagle II

8 PKS Radość Młody Orlik 

9 Piorun Warszawa MOSP Białystok II

10 PKS Radość UKS Żagle II

11 KS Las MOSP Białystok II

12 Piorun Warszawa Młody Orlik 

13 PKS Radość MOSP Białystok II

14 UKS Żagle II Młody Orlik 

15 Piorun Warszawa KS Las

16 PKS Victoria Zerzeń I NOSIR ŚWIT NDM

17 MOSP Białystok I Jedynka Białystok 

18 UKS Żagle I SZEL-GOL

19 PKS Victoria Zerzeń I MOSP Białystok I

20 UKS Żagle I NOSIR ŚWIT NDM

21 Jedynka Białystok SZEL-GOL

22 MOSP Białystok I UKS Żagle I

23 PKS Victoria Zerzeń I Jedynka Białystok 

24 NOSIR ŚWIT NDM SZEL-GOL

25 PKS Victoria Zerzeń I UKS Żagle I

26 MOSP Białystok I SZEL-GOL

27 NOSIR ŚWIT NDM Jedynka Białystok 

28 PKS Victoria Zerzeń I SZEL-GOL

29 UKS Żagle I Jedynka Białystok 

30 NOSIR ŚWIT NDM MOSP Białystok I

31

32

33

34

9.39-9.51

Czas

GRUPA A
9.00-9.12

9.13-9.25

9.26-9.38

9.52-10.04

10.05-10.17

POWITANIE WSZYSTKICH DRUŻYN

10.18-10.30

10.31-10.43

10.44-10.56

10.57-11.09

11.10-11.22

11.23-11.35

11.36-11.48

11.49-12.01

12.02-12.14

13.19-13.31

12.15-12.35

GRUPA B
12.40-12.52

12.53-13.05

13.06-13.18

PÓŁFINAŁY

13.32-13.44

13.45-13.57

13.58-14.10

14.11-14.23

14.24-14.36

14.37-14.49

14.50-15.02

15.03-15.15

15.16-15.28

15.29-15.41

15.42-15.54

Wręczenie nagród
17.15-17.30

16.00-16.12

16.18-16.30

MECZ O 3 MIEJSCE 
16.40-16.52

FINAŁ
17.00-17.12


