
                                                                                    
 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
 

Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży 

Kontakt do organizatora: biuro.sport@mosir-chodziez.pl   Tel: 609709366 

 
 

Termin i miejsce: 28 sierpnia 2021 r. (sobota), godz. 10.00 boisko sportowe „Orlik” w 

Chodzieży, ul. Staszica 12  

 
 

Cel imprezy: - popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci 

- integracja środowiska poprzez sport 

- zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego 

- promocja systemu małych imprez sportowych 

 
Uczestnictwo: 

W turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 5 zawodników w polu + 1 bramkarz oraz 

max 4 zawodników rezerwowych. Każda drużyna musi posiadać dorosłego opiekuna. 

 
Przedział wiekowy: 

1) Kategoria 6-12 lat  

2) Kategoria 13-15 lat  

 

 
Zasady gry: 

Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej. 
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System rozgrywek: 

Drużyny zostaną podzielone wg kategorii wiekowych. W grupach mecze systemem „każdy z każdym”. 

Czas trwania meczy: w zależności od liczby drużyn od 12 do 15 minut (bez przerwy). 

 
Punktacja: 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje -3 pkt., za remis –1 pkt., za porażkę- 0 pkt. 

O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, 

różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek. W przypadku równej: liczby punktów, ró żnicy 

bramek, zdobytych bramek i remisowego meczu bezpośredniego- sędzia zarządza serię (po 3) rzutów 

karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W przypadku identycznego bilansu u więcej niż dwóch 

zespołów, obowiązuje dodatkowa „mała tabela”, biorąca pod uwagę rezultaty meczów tylko pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydują przepisy zgodne 

z regulaminem rozgrywek ligowych PZPN. 

 
Królem strzelców zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę bramek w całym turnieju. 

W przypadku większej liczby zawodników z równą liczbą strzelonych bramek- dogrywka po 3 rzuty 

karne (neutralny bramkarz). 

 
Najlepszym zawodnikiem i bramkarzem turnieju zostają zawodnicy wytypowani przez organizatorów, 

którzy mogą wziąć pod opinię sugestie trenerów uczestniczących zespołów. 

 
Nagrody: 3 najlepsze zespoły (miejsca I, II, III) w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe medale, 

najlepsza drużyna (miejsce I w danej kategorii) otrzymuje Puchar, pozostałe startuj ące drużyny 

otrzymują pamiątkowe dyplomy. Najlepszy zawodnik, bramkarz i strzelec turnieju otrzymuj ą nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatora/partnera turnieju. 

 
Sprawy organizacyjne: 

• Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator. 

• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub 

wypadki losowe poniesione przez uczestników turnieju. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni/boisku 

• Organizator zapewnia napoje i pocz ęstunek dla uczestników turnieju. 

• Kontakt do organizatora: biuro.sport@mosir-chodziez.pl   Tel: 609709366

 
 

mailto:biuro.sport@mosir-chodziez.pl

