
Regulamin  
„Gminnego Turnieju Piłki Nożnej – Pożegnanie Lata 2017 ” 

Królowa Górna, 04 listopad 2017r.  

 

1. Organizatorzy turnieju: 

• Rada Gminna Zrzeszenie LZS w Kamionce Wielkiej, 

• LKS Mszalnica, 

• Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej. 

 

2. Cel turnieju: 

• Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej, 

• Propagowanie zdrowego stylu życia, 

• Integracja wśród młodzieży naszego regionu. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

• Turniej odbędzie się 04.11.2017 r. na boiskach Orlika w Królowej Górnej, 

• Przewidywane rozpoczęcie o godzinie 10.00, 

• W turnieju uczestniczą chłopcy w kategorii wiekowej: rocznik 2003-2002, 

• Podczas turnieju opiekę nad drużyną sprawuję opiekun (trener), 

• Zawodnicy rozgrzewają się tylko pod opieką opiekuna (trenera), 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju, 

• Każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie, oraz 

dokument stwierdzający tożsamość, 

• Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

 

4. System rozgrywek 

• Drużyny zostaną podzielone na 2 grupy i zespoły w grupach będą grać 

w systemie „każdy z każdym”, 

• W następnej części turnieju  systemem „pucharowym”. 

 

5. Czas gry 

• Wszystkie mecze trwają 2x 10 minut 

 

6. Przepisy gry 

• Drużyna składa się z bramkarza plus 5 zawodników w polu oraz 2 

rezerwowych, 

• Obowiązuje obuwie halowe, 

• Piłka nożna o wymiarach (4), 

• Auty wprowadzane nogą (wyłącznie podanie, zakaz uderzania piłki                           

w światło bramki), 



• Bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką (całe boisko), 

• Odległość od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, autów – 

4m, 

• Strefa zmian znajduję się przy ławce rezerwowych, 

• Zakaz gry ślizgiem w bezpośrednim kontakcie (faza ślizgu interpretacja 

sędziego), 

• Wszystkie rzuty wolne bezpośrednio , 

• Wślizg w polu karnym- rzut karny (nie dotyczy bramkarza), 

• Zawodnicy przerywają grę na gwizdek sędziego, 

• Obowiązują kary 1,2,3 minuty zgodnie z interpretacją sędziego 

(niesportowe zachowanie, niebezpieczna i brutala gra, słowna obraza 

zawodnika i sędziego), 

• Wybitne niesportowe zachowanie - wykluczenie z turnieju, 

• Pozostałe przepisy według ustaleń PZPN i FIFA, 

 

O kolejności w grupie decydują: 

a) Liczba zdobytych punków (przy 3 drużynach mała tabela- zapis 

bezpośredni mecz nie dotyczy), 

b) Bezpośredni pojedynek, 

c) Stosunek bramek , 

d) Większa ilość zdobytych bramek, 

e) Rzuty karne. 

 

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie 

uczestnictwa do dnia  03.11.2017 r. pod numer: 660 759 243 

 

 

DO ZOBACZENIA. 


