
ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Regulamin 

 

1. Termin: 25.01.2017 godz. 12.00. 

2. Miejsce: „Boisko Orlik 2012” ul. Budryka 7 (Publiczne Gimnazjum nr 4                               

w Bełchatowie). 

3. Organizator: Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie - Trenerzy Środowiskowi. 

4. Uczestnictwo: turniej skierowany jest dla chłopców z roczników 2004-2006, 

posiadający ważną legitymację szkolną. 

5. Przepisy gry: 

- Bramka: wymiary 2 x 5 metra. W rundzie eliminacyjnej dopuszcza się bramki                          

o wymiarach 2 x 3 metra. 

- Mecze rozgrywane będą piłka nożna o rozmiarze 5. 

- Czas gry: 2 x 15 minut + 5 minutowa przerwa 

- Zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + 

bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych.  

- Obuwie: korkotrampki (miękkie korki). 

- Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m. 

- Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 

- Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

- Rzut z autu wykonywany jest nogą. 

- Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. 

- Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna, 

która nie popełniła przewinienia, wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej 

boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 

- 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. 

6. System rozgrywek: „każdy z każdym”, mała tabela 

7. Nagrody: dla najlepszej drużyny drobne upominki. 

8. Zgłoszenia do  udziału w turnieju osobiście do trenerów środowiskowych (ul. 

Budryka7) do dnia 24.01.2017 

9. Informacja – kontakt: Jacek Paduszyński - 726 542 463 

Łukasz Mantyk - nr. lel. 519-192-084 


