
 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU: 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 

 

CEL TURNIEJU: 

Dobra zabawa wszystkich uczestników, 

Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia, 

Popularyzacja piłki nożnej oraz wdrażanie zasad FAIR PLAY. 
 

 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU: 

SOBOTA  07.06.2014 r. o godz. 10:00, Stadion w Prószkowie ul. Sportowa 1 „ORLIK” 

 

REGULAMIN TURNIEJU: 

- w turnieju biorą udział dzieci z rocznika 2005 i młodsi, 
- boisko ze sztuczną trawą „Orlik”, 
- bramki: 5m x 2m 
- czas gry: gramy mecz całość 15 min. przy zestawieniu 5 drużyn, a przy 4 drużynach 2 x 10 
min.), 
- piłka nr 4 
- drużyna: max 12 zawodników (w polu 6 zawodników + bramkarz) 
- zmiany: system hokejowy bez przerw w grze, ilość zmian dowolna. Strefa zmian- przy 
ławce rezerwowych, 
- wznowienie gry z autu: Aby wznowić grę zawodnik musi piłkę wprowadzić podaniem do 
partnera z nogi. Ważne aby piłka była ustawiona na linii zanim zawodnik ją wprowadzi, 
- każdy zawodnik występuje ze stałym numerem na koszulce, 
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą: (piłka musi się odbić przed połową), 
- w zależności od danej sytuacji obowiązuje rzut wolny pośredni lub bezpośredni, 
-  odległość przeciwnika przy stałych fragmentach gry / rzut rożny, rzut wolny- 5 m./ 

 
 
W celu uniknięcia niezdrowej rywalizacji wywołanej  chęcią zdobycia jak 

najwyższego miejsca, pucharu, często kosztem idei samego szkolenia młodych 
piłkarzy rezygnujemy z typowej końcowej klasyfikacji turniejowej (nie prowadzimy 
punktacji, wyniki są tylko statystyką). Pragniemy, aby najmłodsi piłkarze, bez 
niepotrzebnego stresu związanego ze straconą bramką, popełnionym błędem, mieli 
możliwość spotkania się ze swoimi rówieśnikami i podnoszenia swoich umiejętności 
w czysto sportowej rywalizacji 

 
 



 
NAGRODY:    
 
Wszystkie drużyny otrzymają, piłkę, dyplomy oraz medale.  

 
ORGANIZATOR  ZAPEWNIA: 

 
- wspaniałą zabawę oraz niepowtarzalne sportowe emocje, 
- uprawnionych sędziów  
- nagrody i upominki 
- wodę do picia 
- opiekę medyczną 
 

 

UWAGI: 

Organizator nie ubezpiecza startujących w turnieju i nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne nieszczęśliwe wypadki. Ewentualne sprawy sporne dotyczące przebiegu 

turnieju rozstrzyga Organizator po zasięgnięciu opinii trenerów drużyn biorących 

udział w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w szatni, zastrzega sobie również możliwość zmian w Regulaminie przed 

rozpoczęciem turnieju i poinformowanie o tym wszystkie drużyny. 


