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1. Cel zawodów  

 Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, propagowanie idei wychowania przez sport, 

utrwalanie zasad „fair play” w rywalizacji sportowej, podnoszenie umiejętności 

piłkarskich. 

2. Termin: 

 07.12.2019 (sobota)  

 Początek rozgrywek – godz. 8.30  

3.  Miejsce: 

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym 

Targu, os. Na Skarpie 11                            

     4.   Organizator: 

 Szkółka Piłkarska Górale Nowy Targ 

 Urząd Miasta Nowy Targ 

5.   Uczestnictwo: 

 W turnieju weźmie udział 8 drużyn z rocznika 2007 i młodsi. Zespół składa się z 

maksymalnie 15 zawodników i trenera. 

6. System rozgrywek: 

 Mieszany – 2 grupy po 4 drużyny, w grupach gra każdy z każdym 

 Ćwierćfinały: IA – IVB; IIA – IIIB; IIIA – IIB; IVA – IB 

 Mecze o miejsca 5-8  

 Półfinały; mecz o 3. Miejsce; Finał 

7. Przepisy gry:  

 Czas gry w rozgrywkach grupowych wynosi 1 x 15 minut bez zmiany stron. 

 Mecze odbywają się w hali o nawierzchni parkietowej o wymiarach 40m x 20m. 



 Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.  

 W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. 

Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych. 

 Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

 Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 

 Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na 

boisko na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się 

przewinienia. 

 Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, nieruchomo stojącej piłki, 

odległość przeciwnika od piłki minimum 2 metry. 

 Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost 

bramki). 

 Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie 

polem karnym. 

 Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola 

bramkowego ręką, do połowy boiska. Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut 

wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej. 

 

Sposób punktowania, rozstrzygnięcia końcowe: 

 

 zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt 

 o kolejności zespołów w grupie decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, wynik 

bezpośredniego pojedynku (ew. tzw. „mała tabela” dla zainteresowanych drużyn), 

bilans bramkowy, liczba zdobytych goli, rzuty karne 

 po rozgrywkach grupowych następuje faza pucharowa, w przypadku remisu sędzia 

zarządza rzuty karne (po 3 strzały), jeśli nie wyłonią zwycięzcy, drużyny strzelają po 

jednym karnym do skutku 

       8. Nagrody: 

 zespołowe: puchary, medale, dyplomy 

 indywidualne: najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz, zawodnik (MVP) 

 turnieju          

       9. Postanowienia końcowe:  

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub 

wypadki losowe poniesione przez uczestników turnieju. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na turniej we własnym zakresie i na własny koszt. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni 

lub na terenie prowadzenia rozgrywek turniejowych. 

 Wszyscy zawodnicy winni posiadać legitymację szkolną oraz aktualne badania 

lekarskie. 

 We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będzie 

sędzia główny i organizator turnieju. 

 Dopuszcza się możliwość zmian w  regulaminie przed rozpoczęciem zawodów po 

konsultacji z sędzią głównym i opiekunami drużyn. 



 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 


