
     

        

               REGULAMIN 

 II TURNIEJU DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 

PIŁKARSKICH 

O PUCHAR WÓJTA GMINY PSZCZEW 

 

termin – 25 września 2021 

miejsce – boisko „Orlik”, hala sportowa w Pszczewie 

             

 

9:00 – spotkanie drużyn 

9:15 – odprawa opiekunów 

9:30 – rozpoczęcie rozgrywek 

 
 

 

UCZESTNICTWO: 

1. W turnieju uczestniczą dzieci i młodzież zameldowana na terenie Gminy Pszczew  

lub uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Pszczewie. 

2. Pełnoletni opiekun drużyny od rozpoczęcia do zakończenia turnieju odpowiada  

za uczestników. 

3. Rozgrywki odbywają się w trzech grupach wiekowych: 

 

Grupa I – hala sportowa 

             – roczniki 2012 – 2014  

 

Grupa II – boisko Orlik  

             – roczniki 2009 – 2011  

Grupa III – boisko Orlik  

              – roczniki 2006 – 2008 

  

Mały Piłkarz – bieżnia  

            roczniki – 2015 – 20016 

 

 
4. Drużyny w grupach II i III składają się z 7 zawodników grających na boisku  

oraz (opcjonalnie)  do trzech piłkarzy rezerwowych. Ilość zmian – nieograniczona, 

system hokejowy. 

 

5. Drużyny z grupy I – grającej w hali sportowej – liczą po 6 zawodników oraz 

(opcjonalnie) do czterech piłkarzy rezerwowych. 

 

6. Dla zawodników młodszych z roczników 2015 – 2016 przeprowadzony zostanie 

Indywidualny Konkurs „Mały Piłkarz”  (m.in. strzał, prowadzenie piłki, żonglerka). 



Zgłoszenia drużyn dokonuje się  w terminie  

do 20 września 2021 do godz. 15.30  
w sekretariacie  Urzędu Gminy w Pszczewie, tel. 95 749 23 10. 

Zapisy do konkursów "Mały Piłkarz" odbędą się na miejscu w dniu zawodów. 

Informacji udziela także pracownik urzędu – Dominik Fryza  tel. 697 200 170 

 

PRZEPISY GRY: 

 

Obowiązuje obuwie piłkarskie – płaska podeszwa lub tzw. „turfy” na sztuczną nawierzchnię. 

W hali sportowej gra odbywa się w obuwiu halowym. 

W grupie starszej obowiązuje gra ze „spalonym” zgodnym z przepisami PZPN. 

W grupie młodszej gra bez „spalonego”. 

Czas gry oraz system rozgrywek są zależne od ilości zgłoszonych drużyn.  

Zostaną ogłoszone i opublikowane 22 września, o czym powiadomi się opiekunów grup. 

Po zgłoszeniu drużyn dopuszcza się dokonanie drobnych zmian składów i przekazanie 

korekty podczas odprawy opiekunów.  

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju może reprezentować tylko jedną drużynę.    

Zawodnicy w obuwiu twardym z plastikowymi lub metalowymi kołkami nie zostaną 

dopuszczeni do gry, podobnie jak zawodnicy bez obuwia halowego. 

W czasie gry należy przestrzegać przepisów piłkarskich, zasad fair play, tworzyć miłą, 

koleżeńską atmosferę i stosować się do wskazówek sędziów i organizatorów turnieju. 

 

PUNKTACJA: 

Zwycięstwo – 3 punkty, remis –1 punkt, przegrana – 0 pkt. 

O kolejności miejsc decydują kolejno: 

• liczba zdobytych punktów 

• wynik bezpośredniego spotkania 

• lepsza różnica bramek 

• rzuty karne 

Sporne sprawy rozstrzyga organizator turnieju. 

NAGRODY: 

1. Puchary za zwycięstwo, drugie i trzecie miejsce w turnieju. 

2. Nagrody rzeczowe dla każdej drużyny. 

3. Indywidualne nagrody specjalne. 

4. Medale dla wszystkich uczestników turnieju oraz dla uczestników konkursu  

„Mały Piłkarz” 

W trakcie turnieju zawodnicy i opiekunowie otrzymają posiłki i napoje. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem rozgrywek. 


