
        REGULAMIN 
 

MAŁEGO TURNIEJU 2013 
 

 
1. CEL IMPREZY 
 

Popularyzacja sportu, wyłanianie młodych talentów piłkarskich. UmoŜliwienie młodzieŜy udziału 
w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji 
 
2. ORGANIZATORZY 
 
 - Impresariat Rzeszów 
 
3. WSPÓŁORGANIZATORZY 
 
 - miasta/gminy/powiaty 
 
4. PATRONAT 
 
- Polski Związek Piłki NoŜnej 
- Podkarpacki Związek Piłki NoŜnej 
 
5. PATRONAT MEDIALNY 
 
- Radio Rzeszów 
- Nowiny 
- Telewizja Rzeszów S.A. 
 
6. MIEJSCA ROZGRYWEK 
 
Miasta, Gminy, Powiaty województwa podkarpackiego – boiska Orlik. 
 
7. TERMIN ROZGRYWEK 
 
 - turniej odbędzie się w Maju i Czerwcu 2013 roku 
   na Ośrodku  
 - Rozpoczęcie turnieju   – 28.05.2013r. 
                     - Mecz Finałowy turnieju  – 29.06.2013r. 
 
8. UCZESTNICTWO 
 
 - uczestnikami moŜe być młodzieŜ w wieku gimnazjalnym od 13 do 16 lat 
 - w turnieju udział weźmie 16 zespołów/druŜyn, 

- zawodnicy z druŜyny odpadającej/wycofanej z rozgrywek nie mogą reprezentować 
barw innej druŜyny w danej kategorii. 
- zgłoszenie druŜyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu 
- mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. dokonywanie zmian w 
czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie 
zmian 
- spóźnienie druŜyny większe niŜ 10 minut traktowane jest jako walkower 



- spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez 
organizatora. MoŜliwość gry piłką jednej z druŜyn, o ile zostanie wyraŜona zgoda 
przez sędziego oraz druŜynę przeciwną. 
- na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spoŜywania alkoholu 
oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną 
usunięte z obiektu. JeŜeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego 
przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5pkt 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie 
trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez 
osoby trzecie 
- dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową 
kaŜdego zespołu przez cały czas trwania turnieju 
- wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie 
(organizator, sędziowie danego spotkania) 
 

  
9. ZGŁOSZENIA 
 
Czytelnie wypełniony arkusz zgłoszeniowy powinien zawierać: 
 

- nazwę i adres szkoły/klubu 
- listę zawodników (imię nazwisko, nr pesel, ksero legitymacji szkolnej, zgodę od rodziców 

na uczestnictwo w MT 2013) 
- za zgodność listy zgłoszeniowej odpowiada pełnoletni opiekun, który składa    

czytelny podpis pod listą zawodników 
- wszystkich zaproszonych do turnieju zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie 

potwierdzone podpisem lekarza lub pielęgniarki szkolnej,  na arkuszu zgłoszeniowym. 
- w zespole mogą grać wyłącznie reprezentanci zgłoszonej szkoły lub klubu 
- szkoła lub klub moŜe zgłosić do udziału w turnieju 12 zawodników + trzy osoby 

towarzyszące (np. trener, opiekun, lekarz) 
- organizator kwalifikuje druŜyny do turnieju, publiczne losowanie przypisze daną druŜynę 

do danej grupy (A lub B lub C lub D) 
 
10. SYSTEM ROZGRYWEK – PUNKTACJA 
 
 RUNDA ELIMINACYJNA  -  Maj/ Czerwiec 
                

- eliminacje rozegrane zostaną w czterech grupach ( A, B, C, D ), jedna grupa liczy  
4 druzyny, łącznie 4 grupy, 16 druŜyn  

- system rozgrywek – "kaŜdy z kaŜdym" w grupie, łącznie 6 mećzy w jednej grupie 
- czas gry – 2 X 20 min. z 10 minutową przerwą na zmianę stron boisk                               
- do drugiej rundy awansują druŜyny, które w swoich grupach zajmą I i II miejsce 
- w grupach eliminacyjnych mecze nie muszą być rostrzygnięte, a o zajętych miejscach 

decyduje w kolejności: 
 

o kolejność miejsc w tabeli, ustala się według ilości zdobytych punktów we 
wszystkich meczach w grupie 

o w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej druzyn o 
zajętym miejscu decyduje: 
1. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi druzynami 
2. przy równej ilości punktów korzystniejsza róŜnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych druŜyn 
3. przy dalszej równości korzystniejsza róŜnica bramek we wszytkich spotkaniach 

w grupie 



4. przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszytkich 
spotkaniach w grupie 

 
RUNDA FINAŁOWA  

  
Po wyjściu z grupy druŜyny rozgrywają mecze systemem pucharowym na następujących 
zasadach: 

- do dalszych rozgrywek awansuje druŜyna, która wygra swoje spotkanie 
- w przypadku uzyskania remisu zarządza się dogrywkę 2 x 10 minut 
- jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia wykonana będzie seria 5 rzutów karnych 
- jeśli seria 5 rzutów karnych nie przyniesie rozstrzygnięcia rzuty karne będą wykonywane 

na przemian, aŜ do uzyskania rozstrzygnięcia 
 
 
11. OBOWIĄZKI DRUśYN – PRZEPISY GRY: 
 

a) opiekunowie druŜyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji szkolnych 
swoich zawodników a w szczególności przed i w trakcie rozgrywania kaŜdego meczu. 
WaŜna legitymacja musi posiadać pieczęć szkoły wraz  z zapisem daty waŜności na 
obecny rok szkolny. 

b) w przypadku braku legitymacji lub stwierdzenia udziału zawodnika lub zawodników 
starszych niŜ przewiduje regulamin, druŜyna zostaje natychmiast zdyskwalifikowana bez 
względu na to w jakiej rundzie turnieju zostanie to stwierdzone, 

c) zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespole nie ma prawa grać w innej druŜynie 
zgłoszonej do turnieju. Stwierdzenie w/w incydentu spowoduje natychmiastową 
dyskwalifikację druŜyny, do której zawodnik nie został zgłoszony a wziął udział w jej 
meczu, 

d) pełnoletni opiekun zespołu ma obowiązek reprezentowania swojej druŜyny w turnieju   
e) w meczu bierze udział 5 zawodników w tym bramkarz, 
f) kaŜdy zespół musi posiadać jednolite stroje, 
g) mecze rozgrywane będą specjalną piłką z PZPN-u 
h) pole karne wynosi 6m, jest to jednocześnie odległość wykonywania rzutów karnych, 
i) obowiązuje gra w obuwiu miękkim: halówki, śniegówki, trampki, adidasy, (zakaz gry  

w butach piłkarskich z metalowymi kołkami, korkotrampkach oraz w tzw. lankach), 
j) turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów piłki noŜnej PZPN: 

 

•••• całkowity zakaz gry wślizgiem (nie dotyczy bramkarza w swoim polu  

•••• karnym), 

•••• gra z autu wznawiana jest nogą, 

•••• czas na wznowienie gry (równieŜ przez bramkarza) wynosi 4 sek. 

•••• ustawienie zawodników od piłki przy autach i rzutach wolnych wynosi  

•••• 5 m, 

•••• zmiany wielokrotne jak w hokeju  (tzw. lotne), 

•••• bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie ręką w dowolne miejsce  

•••• boiska, 

•••• bramkarz po wprowadzeniu piłki do gry nie moŜe jej powtórnie złapać po 

•••• zagraniu od swojego zawodnika – równieŜ z autu, 

•••• obowiązują kary czasowe 2, 3, 5 min. oraz czerwona kartka za:  
- nie sportowe zachowanie, 
- słownie lub czynnie demonstrowanie swojego niezadowolenia, 
- uporczywe naruszanie przepisów gry, 
- popychanie zawodnika przeciwnej 
- przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu 



- opóźnianie wznowienia gry, 
- nie zachowywanie wymaganej odległości przy wznawianiu gry rzutem 
roŜnym lub rzutem wolnym, 
- wchodzenie lub powracanie na boisko bez zgody sędziego, 
- opuszczanie pola gry bez zgody sędziego 
- brutalną grę 
- plucie na przeciwnika lub na inną osobę 

- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora 
- uŜywanie ordynarnego, obelŜywego, zniewaŜającego języka 
- pozbawianie druŜyny przeciwnej bramki, lub oczywistej szansy na jej 
zdobycie zagrywając piłkę ręką / nie dotyczy bramkarza we własnym polu 
karnym 

- Symulowanie kontuzji, faulu 
- Prowokacyjne zachowanie 
- pozbawianie oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika 
poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając 
przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym. 

- Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do 
sędziego, organizatora, zawodnika druŜyny własnej bądź przeciwnej oraz 
widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 
spotkania. JeŜeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu 
na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu 
zawodnika podejmuje organizator. JeŜeli zawodnik dopuści się dwukrotnie 
takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich 
zakończenia. 

 

•••• zawodnika ukaranego czerwoną kartką moŜna po 3 min. zastąpić innym lub po 
utracie bramki przez jego zespół,  

•••• zawodnik ukarany czerwoną kartką jest zawieszony na czas najbliŜszego ujętego  
w terminarzu meczu jego druŜyny, 

•••• zespół osłabiony przez karę czasową – po stracie bramki uzupełnia skład zawsze  
o jednego zawodnika, 

•••• jeŜeli zespół zostanie w czasie meczu zdekompletowany do mniejszej ilości 
zawodników niŜ 3 – sędzia ogłasza walkower  

•••• Rzut wolny bezpośredni jest przyznany druŜynie przeciwnej, jeśli zawodnik 
popełnił jedno z następujących przewinień: 

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 
- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, 
- skacze na przeciwnika, 
- atakuje przeciwnika, 
- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika 
- popycha przeciwnika 
- przytrzymuje przeciwnika 
- pluje na przeciwnika 
- rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu 
karnym/, 
 

 

•••• Rzut wolny pośredni jest przyznany druŜynie przeciwnej, jeśli zawodnik popełni 
jedno z następujących przewinień: 

- gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg) 
- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru 
zagrania piłki /, 



- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk, 
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego 
przez współpartnera, 
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu 
wykonywanego przez współpartnera 

 

•••• Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2,5 minutową, jeŜeli popełni jedno  
z następujących przewinień: 

- Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów. 
- Nie obowiązuje przepis o spalonym. 
- Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie 
zaliczona. 
 
 

 
12. PRZEPISY DYSCYPLINARNE 
Gracze biorący udział zobowiązuje się do przestrzegania Przepisów Gry PZPN. Muszą oni  
w szczególności: 
a) respektować ducha fair play i gry bez przemocy, i zachowywać się odpowiednio 
b) powstrzymują się od wszelkich działań, które zagraŜają integralności w rozgrywkach  
lub przynieść hańbę piłcę noŜnej 
 
13. NAGRODY 
 
 I – III miejsce: puchary, medale 
 I – III miejsce upominki rzeczowe 
 wszystkie miejsca 16 dyplomów 
 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
- druŜyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia wynikłe na skutek 
uŜytkowania szatni lub urządzeń znajdujących się na  Ośrodku, 
- kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 
- osoby biorące udział w turnieju, zobowiązują się do pomocy i kontaktu z Organizatorem 
turnieju. 
- przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu 
- ostateczna interpretacja powyŜszego regulaminu naleŜy do organizatora. 
 
 
    ze sportowym pozdrowieniem 
 
        ORGANIZATORZY 
 
Patronat medialny: 
 
 


