
REGULAMIN 
WIOSENNEGO TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

DZIKICH DRUŻYN 
kl. V-VI 

Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu przez każdego uczestnika rozgrywek.

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 29.03.2014 roku godz. 10.00 Orlik ul. Szkolna 4
CELE IMPREZY:
- integracja środowiska poprzez sport;
- popularyzacja piłki nożnej;
- propagowanie zdrowego trybu życia.

UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach mogą brać udział zespoły szkolne, drużyny podwórkowe z rocznika 2001-2002 (klasa V-VI Szkoły 
Podstawowej). Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju. Zgłoszenie musi być 
podpisane przez opiekuna/kierownika drużyny, który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej 
drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób 
towarzyszących podczas pobytu na zawodach.

Opiekunem może być tylko osoba dorosła (ukończone 18 lat).
Uprawnionym zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry.

UWAGA: Z przyczyn niezależnych od organizatora turniej może zostać przełożony lub odwołany. 

PRZEPISY GRY:
- Bramka: wymiary 2 x 5 m,
- Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4,
- Skład drużyn max. 8 zawodników.
- Czas gry: 2 x 10 minut + 2 minutowa przerwa( przy większej ilości drużyn czas gry zostanie skrócony),
- Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu o płaskiej podeszwie( zakaz gry w lankach i wkrętach),
- Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym,
- Rzut z autu bramkowego wykonywany jest nogą,
- Rzut z autu wykonywany jest nogą z podłoża,
- Gra bez „spalonego”
- Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy  kiedy jego partner z zespołu 
opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej,
- Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w 
odległości 5 metrów od piłki,
- Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki,
- Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

KARY:
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary:
- kara wykluczenia na 2min.
- kara wykluczenia na 5min.
- kara wykluczenia do końca turnieju.

PUNKTACJA:
- Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt,
- O kolejności miejsc w grupie decydują:
   •Większa liczba zdobytych punktów.
   •W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują :



     a) wynik bezpośredniego spotkania
     b) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju
     c) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
- W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację 
pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się 
kolejno zasadami podanymi wyżej W podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami.
- Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 aż do skutku.

Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 
minut. W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki w szatniach i innych miejsca na terenie orlika. Organizator nie 
odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju oraz nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzję oraz urazy 
ciała zawodników biorących udział w turnieju. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas turnieju. 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

MOSiR Włodawa


