
Turnieju Piłkarski  

o Puchar Narodowego Centrum Sportu 

REGULAMIN GRY  

KATEGORIA  

Turniej odbywa się w jednej kategorii wiekowej:  

- 5 – 6 klasa szkoły podstawowej  rocznik 1997 – 1998   

ZESPÓŁ  

1. Cała ekipa liczy 8 zawodników (4 grających + 4 rezerwowych) 

2. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego 

 dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek 

3. Ekipa musi mieć pełnoletniego opiekuna 

STRÓJ SPORTOWY  

4. Drużyny biorące udział w turnieju otrzymują jednolite koszulki i spodenki, które są obowiązującym 

strojem podczas całego turnieju. 

5. Obowiązują buty na płaskiej podeszwie (typu halówki). 

BOISKO / PIŁKA 

6. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym o wymiarach 10m. x 20m. 

7. Nawierzchnia boiska to mączka tartanowa. 

8. Bramki są o wymiarach 1m. x 1m. 

9. Boisko w turnieju ograniczone jest liniami. 

10. Zawodnicy rozgrywają mecze piłką nr.5 

ZASADY GRY  

11. Przepisy obowiązujące w trakcie gry są podobne jak do piłki nożnej halowej – Futsalu, 

12. 2 grupy po 4 drużyny, rozgrywane mecze systemem ligowym „każdy z każdym”, z grupy wychodzą 2 

najlepsze drużyny. Zwycięża zespół, który uzyska najwięcej punktów, a w dalszej kolejności decydują 
mecze bezpośrednie, następnie bilans bramek, a na końcu liczba strzelonych bramek.  

13. Czas gry to dwie połowy 

14. Jedna połowa liczy 8 min. 

15. Przerwa liczy 1 min. 

16. Podczas meczu na boisku przebywa 3 zawodników jednej drużyny + bramkarz   

17. Zmiany zawodników są dowolne (hokejowe) 

18. Jeżeli piłka wypadnie poza linię zawodnik drużyny przeciwnej wybija piłkę nogą z linii bocznej i 

miejsca z kąt piłka wypadła. 

19. Rzuty rożne i autowe wybijane są nogą. 

20. Podczas meczu jest jeden sędzia. 

21. Sędzia może karać zawodników upomnieniami lub karami czasowymi (1,2,3 min.) 

22. Zachowanie nie sportowe zawodników będzie karane. 

23. Wszelkie faule będą karane. 

24. Dotknięcie ręką piłki przez jakiegokolwiek zawodnika na placu gry będzie odgwizdane. 

25. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.. 

26. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje zachowanie fair play. 

NAGRODY  

Turnieje eliminacyjne i finałowe 

27. Wszyscy uczestnicy turniejów eliminacyjnych otrzymują pamiątkowe dyplomy i gadżety. 

28. Podczas turnieju finałowego nagradzane są miejsca 1-3 pucharami 
 
INNE  
29. W trakcie eliminacji oraz turnieju finałowego organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną 

30. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada 
31.  Organizator zapewnia wodę dla uczestników turnieju. 
32. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator turnieju i do niego należą ostateczne decyzje 


