
 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„MOJE PIERWSZE TURNIEJE” 

 
 

1. Organizatorem turnieju jest Szkoła Futbolu Staniątki: 

- tel.: 605-525-999, kontakt@szkolafutbolu.pl 

2. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Województwa Małopolskiego. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK 

W turnieju wezmą udział po 8 drużyn w rocznikach 2010- 2015 i młodsi. 

 

FAZA GRUPOWA 

W turnieju wezmą udział 8 drużyn. 

W wyniku losowania powstaną 2 grupy po 4 zespoły: 

• Gra w systemie „każdy z każdym” 1x18 minut bez zmiany stron 

• Zespoły które zajmą miejsca 1-2 w swoich grupach awansują do Ligi Mistrzów 

• Zespoły które zajmą miejsca  3-4  w swoich grupach awansują do Ligi Europy  

 

FAZA PUCHAROWA 

• Gra systemem pucharowym w wymiarze czasowym 1x18 minut 

• W fazie pucharowej przegrany zespół nie odpada z turnieju, zagra o miejsca III-IV 

• W przypadku remisu o wyniku decyduje konkurs rzutów karnych (trzy serie, następnie dogrywka po 

jednej serii) 

 

OGÓLNE: 

• Drużyna występuje w składach 5-cio osobowych /4 + bramkarz/, zmiany hokejowe 

• Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników 

• Wymiary boiska 35x25m, wymiary bramek 1,0x1,5m 

• Zespoły występują w jednolitych strojach 

• Każdy zespół posiada trenera/opiekuna na czas turnieju, który odpowiada za zachowanie 

i bezpieczeństwo swojego zespołu oraz odpowiada za posiadanie aktualnych kart zdrowia 

• Zawody będą rozgrywane piłką nr 4 

• Obowiązują przepisy PZPN z wyjątkiem: 

-odległość zawodnika od piłki przy rzutach wolnych min. 5 metrów, 

-pole karne o wymiarach 6x6m 

-rzut karny 6m 

-wznowienie z autu następuje poprzez wybicie piłki nogą lub wprowadzenie piłki do gry, 

-bramkarz wznawia piłkę dowolnie,  
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PUNKTACJA 

1. Kolejność miejsc w turnieju ustala się w oparciu o większą liczbę zdobytych punktów: 3pkt wygrana, 1pkt 

remis, 0 pkt przegrana. 

2. W przypadku równej ilości punktów decyduje: 

-  wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami / mała tabela 
-  większa ilość zdobytych bramek 
-  różnica bramek   
-  losowanie kapitanów 

 

SĘDZIOWIE 

1. Mecze prowadzone będą przez zawodników z grupy juniorów i trenerów  

2. Sędziemu przysługuje prawo do zatrzymania czasu gry w sytuacjach specjalnych (np. kontuzja) oraz 

decydowania o wydłużeniu czasu gry z uwagi na zaistniałe przerwy w meczu 

 

 

NAGRODY 

1. Dyplom i statuetka dla każdej drużyny,  

2. Medale dla pierwszych 3 drużyn w Lidze Mistrzów,  

3. Statuetka dla Najlepszego Zawodnika, Najlepszego Bramkarza i Najlepszego Strzelca turnieju, 

 

POCZĘSTUNEK 

1. Woda mineralna, owoce, zimny poczęstunek dla każdego zawodnika i trenera, 

 

KONTAKT 

Organizatorem turnieju jest Szkoła Futbolu Staniątki: 

- tel.: 605-525-999, kontakt@szkolafutbolu.pl 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA 

www.szkolafutbolu.pl 
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