
 

 

 
 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI  
 

Organizator  Rada Osiedla Retkinia-Zachód Smulsko 
Współorganizator  Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 
Termin i miejsce   17 września 2016 r. 
  nowe boisko wielofunkcyjne na Smulsku przy  
  ul. Gimnastycznej/Żużlowej/Pływackiej 
 

 
I. Uczestnictwo.  
 

1. Turniej będzie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: I – 10-12 lat; II – 13-15 lat. 
2. Każda drużyna składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz z zawodników rezerwowych.  
3. Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu, nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju. 
4. Opiekun zespołu powinien przed rozpoczęciem rozgrywek przedstawić organizatorowi podpisaną listę 

zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”. 
5. Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”. 
6. Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe. 

 
II.  Zasady gry. 
 
      Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej: 

1. W meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz. 
2. Czas gry: 10 minut bez zmiany połów.  
3. Rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża). 
4. Zmiany zawodników - lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu). 
5. Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża. 
6. Rzut karny wykonywany jest z odległości 8m od bramki. 
7. Nie wolno wykonywać wślizgów. 
8. Nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc. 
9. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

  
III.  Kary. 
 
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grozi następująca kara, wymierzana przez sędziego prowadzącego spotkanie 
- wykluczenia ze spotkania na 2 minuty. 
 
IV. Punktacja. 

 
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. 
2. Za przegraną  na skutek niestawiennictwa  0 pkt. i wynik 0:3. 
3. O zajętych miejscach decydują kolejno: 

- większa ilość zdobytych punktów;  
- stosunek bramek, strzelone do straconych; 
- większa liczba zdobytych bramek; 
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne. 

     
 
 



 

 

 
 
 
 
V. Zgłoszenia do turnieju  
 
Zgłoszenie należy złożyć na adres piknikturniej@palacmlodziezy.lodz.pl do 15 września.  
W przypadku większej ilości drużyn niż określona w regulaminie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Karta drużyny musi zawierać: 
- nazwę drużyny, 
- imię, nazwisko uczestnika, 
- imię, nazwisko, telefon kontaktowy trenera drużyny oraz podpis. 
 
VI. System rozgrywek 
 

1. W turnieju weźmie udział max. 6 zespołów: 
kat. I – 10-12 lat – 3 zespoły; 
kat. II – 13-15 lat – 3 zespoły.   

2. System rozgrywek - każdy z każdym. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora  turnieju 
są ostateczne. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na terenie obiektu. 
3. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również osób 

towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  

W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
turnieju. 

5. W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt  tel. 731 020 704 lub email info@palacmlodziezy.lodz.pl 
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