
Piłkarskie turnieje halowe dla roczników 2004-08

REGULAMIN

I. CEL ROZGRYWEK:

1. Stworzenie dzieciom warunków do sportowego współzawodnictwa z 

rówieśnikami.

2. Promocja i popularyzacja piłki nożnej.

3. Wyłanianie najbardziej wyróżniających się zawodników.

II. ORGANIZATOR:

TOP 7 – Maciej Kuziomko

III. PATRONAT:

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

IV. MIEJSCA ROZGRYWEK:

1. Hala Widowiskowo-Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego - Wrocław, Ul. 

Chełmońskiego 43

2. Hala Widowiskowo-Sportowa GOSIR - Kąty Wrocławskie, Brzozowa 4

V. DATY I MIEJSCA ROZGRYWEK:

1. Dla rocznika 2004:

3.01.2015 – WROCŁAW

21.02.2015 - WROCŁAW

15.03.2015 – WROCŁAW

2.Dla rocznika 2005:

20.12.2014 - KĄTY WROCŁAWSKIE



7.02.2015 - WROCŁAW

14.03.2015 - WROCŁAW

3. Dla rocznika 2006:

4.01.2015 - KĄTY WROCŁAWSKIE

15.02.2015 - WROCŁAW

28.03.2015 - WROCŁAW

4. Dla rocznika 2007:

21.12.2014 - WROCŁAW

14.02.2015 - KĄTY WROCŁAWSKIE

22.02.2015 - WROCŁAW

22.03.2015 – KĄTY WROCŁAWSKIE 

5. Dla rocznika 2008:

11.01.2014 - WROCŁAW

08.02.2015 - WROCŁAW

01.03.2015 - KĄTY WROCŁAWSKIE

29.03.2015 - WROCŁAW

VI. UCZESTNICY:

1. Zawodnicy urodzeni w danym roczniku i młodsi.

2. W rozgrywkach mogą wziąć udział zespoły klubowe.

Osoba sprawująca opiekę nad drużyną musi posiadać uprawnienia 

pedagogiczne lub trenersko-instruktorskie oraz aktualną licencję trenerską 

wydaną przez macierzysty ZPN.

3. Zgłoszenia należy dokonać e-mailowo na adres:

dolnoslaskie-rozgrywki@wp.pl

(w treści wpisując: nazwę drużyny, datę turnieju, poziom zaawansowania,

imię i nazwisko trenera,tel. kontaktowy).  Liczba miejsc na każdym turnieju 

jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Trener/opiekun drużyny zobowiązany jest dostarczyć przed turniejem do 

biura zawodów listę zgłoszeniową (załącznik nr 1).

5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać w trakcie turnieju ważną 

legitymację szkolną ze zdjęciem (lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość), aktualne badania lekarskie (karta zdrowia lub oświadczenie 



rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka do wzięcia udziału w 

turnieju).

6. Zgłaszając zawodników do turnieju opiekun drużyny oświadcza, że

rodzice/opiekunowie dziecka wyrazili zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla 

nich ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania 

w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych 

biograficznych dziecka/zawodnika z turniejów piłki nożnej organizowanych 

przez firmę TOP 7 – Maciej Kuziomko, w dowolnym formacie i we wszystkich 

mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

6. Zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju może reprezentować barwy tylko 

jednej drużyny.

VII. Regulamin rozgrywek

Przepisy ogólne:

1. Czas gry:

12, 15, 20 minut (odpowiednio dla grup 6, 5, 4 -zespołowych)

2. Liczba zawodników:

1+4 (2006-08) - max. 10 w drużynie

1+5 (2004-05) - max. 12 w drużynie

3. Zmiany powrotne. 

4. Kary minutowe: 1,2,3 minuty oraz wykluczenie do końca meczu (czerwona 

kartka). 

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących 

przepisów.

6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4.

Przepisy szczegółowe (obowiązujące podczas meczu)

W trakcie  trwania  turnieju  stosuje  się  przepisy  gry  Polskiego  Związku Piłki

Nożnej z wyjątkami:

Rzuty wolne:

-bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość 

muru 5m.

Auty:



-zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać 

podania. Odległość przeciwnika 3m.

Gra bramkarza:

-aut bramkowy - bramkarz wprowadza piłkę dowolnie, tylko do połowy.

Zmiany:

-hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy.

Inne:

-nie obowiązuje przepis dotyczący spalonego.

-odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

-w przypadku różnicy 3-ech bramek drużyna przegrywająca może wprowadzić 

dodatkowego zawodnika

-”szwedzka dogrywka” w przypadku remisu

-po każdym meczu trener wybiera “Najbardziej wyróżniającego się

zawodnika” drużyny przeciwnej

VIII.System rozgrywek

1. Na każdym turnieju zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 4-6-

zespołowe biorąc pod uwagę zgłaszany poziom umiejętności. 

2. Rozgrywki w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym. 

3. Obowiązywać będzie podział na tury np. I tura w godz. 9:00-12:00, II tura 

w godz. 12:30-15:30, III tura w godz. 16:00-19:00. Zakwalifikowane zespoły 

zostaną powiadomione o przydziale do grupy i tury rozgrywek. 

4. Na turniejach nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa.

IX. Inne

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez organizatora 

turnieju w trakcie jego trwania.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju.

3. Zawodnicy i trenerzy wchodzący w skład drużyny ponoszą odpowiedzialność 

za udowodnione szkody i zniszczenia wyrządzone swoim działaniem lub 

nieprawidłowym korzystaniem z urządzeń i wyposażenia zarówno w szatniach, 

jak i w hali. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie 



turnieju oraz regulaminie i zobowiązuje się do publikacji na stronie 

internetowej aktualnych informacji. 

5. Drużyny ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.

6. Drużyny przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

7. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. Za nie przestrzeganie regulaminu oraz poleceń organizatorów, a także nie 

stosowne zachowanie rodziców/kibiców, trenerów danego klubu drużyna może 

zostać zdyskwalifikowana z turnieju.

X. Pozostałe sprawy organizacyjne:

1. Koszty uczestnictwa: 200 zł / 1 drużyna / 1 turniej 

2. Organizator zapewnia:

- obsługę sędziowską i medyczną

- godzinę gry dla drużyny

- wodę

- dyplom dla każdego zawodnika

- zdjęcia drużynowe w formacie A4 dla zawodników

- płytę z nagranymi meczami dla trenerów

- kompilację najładniejszych bramek na naszych stronach internetowych


