
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY TARNOWIEC

STADION SPORTOWY W CZELUŚNICY 

Organizatorzy:

 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu,

 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,

 Ludowy Klub Sportowy w Czeluśnicy.

Termin:

 10 .06. 2022 r. 

 Zbiórka drużyn 8.30

 Rozpoczęcie zawodów 9.00

 Zakończenie 12.00 – 13.00

* W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej zostanie przełożony na dzień 

14.06.2022 r.

System rozgrywek:

Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

8 klasa i młodsi (2007), 

4 klasa i młodsi (2011). 

* W przypadku  zgłoszenia „do 5 drużyn” do danej kategorii, gramy systemem „każdy z 

każdym”.

Zwycięstwo - 3 pkt.

Remis - 1 pkt.

Porażka - 0 pkt.



Kolejność w tabeli:

 ilość zdobytych punktów,

 wynik bezpośredniego spotkania,

 lepszy stosunek bramek zdobytych do utraconych,

 losowanie.

Jeżeli ilość drużyn danej kategorii będzie 6 i więcej, nastąpi losowanie grup A i B, po

rozegraniu spotkań w grupach, 1A gra mecz finałowy z 1B, mecz o 3 miejsce 2A - 2B.

W przypadku remisu w meczach finałowych rozgrywamy konkurs rzutów karnych,

który wyłoni zwycięzców. 

Mecze rozgrywane będą na dwóch boiskach równocześnie. 

Przepisy gry:

1. Zespoły grają w składach pięcioosobowych, czterech  graczy w polu + bramkarz oraz 

gracze rezerwowi (ogólnie maksymalnie do 8 zawodników).

2. Wymiary pola gry 45m - 20m, wymiary bramki 5m - 2m, piłka rozmiar 5.

3. Czas gry 1 x 15 minut.

4. Zmiany hokejowe.

5. Gra bez spalonego.

6. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej 

znajdują się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

7. Aut – grę wznawiamy z podłoża, nogą.

8. Po wyjściu piłki za linię końcową, bramkarz wznawia grę nogą z podłoża, lub ręką nie

dalej niż do połowy boiska.

9. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

10. Nadmierna brutalność w grze karana będzie dwuminutową przerwą zawodnika, 

drużyna gra w osłabieniu.

Dokumenty:

 lista uczestników z danej szkoły,

 zgoda rodziców dziecka biorącego udział w turnieju (posiada opiekun drużyny),

 legitymacje szkolne uczestników.



Zgłoszenie drużyn:

Zgłoszenie szkoły w turnieju należy potwierdzić telefonicznie lub mailowo do 03.06.2022r

Nagrody:

 Puchary,

 Dyplomy,

 Nagrody rzeczowe dla drużyn.

Wyżywienie:

Uczestnicy otrzymają wodę oraz drożdżówkę.

Transport:

Dojazd na zawody zapewnia Organizator (autobus GPGK).

Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione

mienie i przedmioty osobiste uczestników Turnieju.

2. Organizator zastrzega możliwe zmiany w regulaminie turnieju.

3. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt:

Jarosław Muzyka

Tel.: 661011201

Email: jareku1989@wp.pl


