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REGULAMIN 
TURNIEJU PIŁKARSKIEGO  

 

 

 
W KATEGORII WIEKOWEJ 14 – 16 LAT  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
 
I. ZAŁOŻENIA, CELE 

 
Celem organizacji  turnieju jest: 

− aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży imprezach sportowych, stanowiące    

kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego, 

− przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez 

uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach 

sportowych, 

− tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych 

formach, 

− aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci  

i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych, 

− popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.  

− promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play 

− aktywizacja lokalnych społeczności do wspólnego organizowania różnych działań 

sportowych na obiektach „Orliki”, 

− poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. 

 
II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 
Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców w okresie  

10 kwietnia – 28 czerwca 2014 roku na 3 szczeblach rozgrywkowych: 
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− Eliminacje powiatowe do 05 maja 2014, 

− Eliminacje ponadpowiatowe od 10.05-10.06.2014 (turnieje na wybranych  

Orlikach), 

− Półfinały od 12.06-24.06.2014 r (turnieje na wybranych Orlikach), 

− FINAŁ WOJEWÓDZKI  28.06.2014  w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego.  

 
III. SYSTEM ROZGRYWEK (JEDNAKOWY DLA DRUŻYN DZIEWCZĄT  

I CHŁOPCÓW) 
 

1. ELIMINACJE POWIATOWE – organizuje powiat i wyłania 3 najlepsze szkoły  

w kategorii do następnego etapu/ zgłoszenie do SZS Ziemia Lubuska/. 

2. ELIMINACJE PONADPOWIATOWE - organizuje SZS Ziemia Lubuska na 

podstawie zgłoszeń z powiatów. Udział 42 szkół dziewcząt i 42 szkół chłopców.  

Na tym etapie podział na 8 grup eliminacyjnych / 6 grup po 5 szkół – mecze 

„każdy z każdym”; 2 grupy po 6 szkół - mecze w dwóch grupach po 3 szkoły 

„każdy z każdym” , a następnie mecze 1 miejsce grupa I – II miejsce grupa II;  

1 miejsce grupa II – 2 miejsce grupa I / Zwycięzcy grup awansują do następnego 

etapu. 

3. PÓŁFINAŁY  - organizuje SZS Ziemia Lubuska z udziałem 8 najlepszych szkół  

w kategorii dziewcząt i 8 najlepszych szkół w kategorii chłopców awansujących  

z eliminacji ponad powiatowych. 

Podział na dwie grupy po 4 cztery zespoły – mecze „każdy z każdym”. 

Z każdej grupy 2 najlepsze drużyny awansują do finału wojewódzkiego. 

4. FINAŁ WOJEWÓDZKI – Zielona Góra, 28 czerwca 2014, ul. Wyspiańskiego. 

System pucharowy. Kolejność spotkań drogą losowania. 

 
IV. ORGANIZATORZY 

 
Bezpośrednim organizatorem zadania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego  

w Zielonej Górze jest Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA w Zielonej Górze.  

 

Eliminacje ponadpowiatowe i półfinały będą zorganizowane na boiskach Orlik .  

 

Organizatorami rozgrywek będą Animatorzy pracujący na tych boiskach (lub inne osoby 

wyznaczone przez podmioty zarządzające zgłoszonymi boiskami). 
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Podstawowym kryterium wyboru boisk/miejscowości w turnieju będzie jak najmniejsza 

odległość pomiędzy szkołami. 

 

V. UCZESTNICTWO DRUŻYN W TURNIEJU 

 

1. W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół gimnazjalnych województwa 

lubuskiego. Każda szkoła może zgłosić tylko 1 zespół w kategorii. 

2. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek / zawodników. W całym 

turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + 

bramkarz. W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie 

jeden zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie 

którejkolwiek edycji rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek 

zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany 

na listę. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy któryś ze zgłoszonych zawodników nie może brać 

udziału w kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc.) 

dopuszczamy możliwość dobrania do drużyny w trakcie całego turnieju 

maksymalnie 2 zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we 

wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole). W takim wypadku opiekun drużyny 

musi poinformować na piśmie odpowiedniego koordynatora wojewódzkiego. 

Dokooptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w półfinałach. 

W finale wojewódzkim drużyny grają w takich samych składach jak w zawodach 

półfinałowych. 

4. We wszystkich fazach turnieju opiekunowie drużyn dołączają do zgłoszenia 

drużyny lub do listy startowej zgodę rodziców/opiekunów na grę ich dzieci  

w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów 

informacyjnych i promocyjnych turnieju.  

5. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważną 

legitymację szkolną lub, w wyjątkowych przypadkach, inny dokument 

potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia. Brak w/w dokumentów 

skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w rozgrywkach na danym 

etapie. 

6. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych 

badań lekarskich(lub poświadczenia lekarza na liście startowej drużyny). 
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7. Drużyny biorące udział w turnieju oraz wszyscy zawodnicy powinni być 

ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek, czyli szkołę.  

8. Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników 

podczas całego turnieju. Opiekun na każdym etapie rozgrywek musi posiadać 

listę startową zawodników oraz oświadczenia i dokumenty. Opiekun zobowiązany 

jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich 

Organizatorom, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik). 

9. We wszystkich fazach turnieju weryfikacja drużyn następuje bezpośrednio przed 

turniejem. Weryfikacji dokonuje organizator rozgrywek danego szczebla.  

W weryfikacji mogą uczestniczyć opiekunowie wszystkich grających drużyn. 

10. W trakcie rozgrywek na boisku w stroje sportowe mogą być przebrani tylko  

i wyłącznie zawodnicy, którzy znajdują się na liście startowej. 

 

VI. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW I ZADANIA ORGANIZATORA TURNIEJÓW 

 

1. Zgłoszenie szkół do udziału w zawodach ponadpowiatowych w turnieju LUBUSKI 

MUNDIAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH następuje poprzez przesłanie drogą 

elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez organizatora 

zawodów powiatowych. 

W zgłoszeniu należy podać: 

− dokładną nazwę i adres szkoły,  

− imię, nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna zespołu nr tel. komórkowego, 

mail), 

 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05 maja 2014 r. 

    Zadaniem organizator turnieju na każdym etapie jest: 

 

− weryfikacja zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem, 

− zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek na swoim ORLIKU, 

− przygotowanie atrakcyjnego scenariusza turnieju (np. zaproszenie rodziców 

− dzieci grających w turnieju), 

− przygotowanie protokołu końcowego z turnieju i przekazanie go elektronicznie do 

biura SZS Ziemia Lubuska (w mailu trzeba podać klasyfikację końcową, liczbę  

i nazwy zespołów),  
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Wszystkie komunikaty, zgłoszenia i sprawy finansowe prosimy kierować w postaci 

elektronicznej na adres: biuro@szs-lubuskie.pl 

Kontakt telefoniczny:  

Koordynator zadania:  

Prezes SZS ZIEMIA LUBUSKA Zbigniew Bermes tel. 512125501 lub tel. /faks 68 

4530747 

 

VII. DOFINANSOWANIE ZAWODÓW PONADPOWIATOWYCH, PÓŁFINAŁOWYCH  

I FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

 

Przewidujemy jednolity ryczałt w kwocie 400,00 zł brutto za 1 turniej. 

Dofinansowania obejmują koszty: 

− sędziów ‐ stawka do 150,00 brutto za turniej, 

− opieki medycznej ‐ stawka do 100,00 brutto za turniej, 

− przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych na Orlikach ‐ 

− 150,00 brutto za turniej, 

− napoje / faktura na SZS Ziemia Lubuska/. 

 

W finale wojewódzkim planowane jest wyżywienie uczestników oraz dofinansowanie 

kosztów dojazdu finalistów do kwoty 400 zł brutto za autokar / rachunek/. Szczegółowe 

informacje dotyczące zasad dofinansowania należy uzgodnić  z SZS Ziemia Lubuska.  

 

VIII. FINAŁ WOJEWÓDZKI 

 

1. Finał wojewódzki  zostanie rozegrany 28 czerwca 2014 w Zielonej Górze stadion/ 

nawierzchnia trawiasta/ ul. Wyspiańskiego 58. 

2. W finale wojewódzkim wystartują 4 najlepsze zespoły dziewcząt i 4 najlepsze 

zespoły chłopców. 

Przypominamy ‐ zawodniczki i zawodnicy z drużyn, które zakwalifikują się do 

finału wojewódzkiego muszą posiadać podpisane oświadczenie rodziców 

(opiekunów prawnych) wyrażające zgodę na grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę 

na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych  

i promocyjnych turnieju. 
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3. W turnieju finałowym wszystkie drużyny występują w takich składach, w jakich 

grały w turniejach półfinałowych. Finał Wojewódzki ‐ rozgrywany  równocześnie 

na 2 boiskach o wymiarach 24‐30m x 45‐50m (wyrysowanych na 

pełnowymiarowym boisku piłkarskim). 

 

IX. PRZEPISY GRY 

 

1. W eliminacjach ‐ rozgrywki będą prowadzone na boiskach Orlik.  

2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. 

3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5. 

4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa. 

5. Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników/czek  

w polu + bramkarz, oraz max. 4 zawodników rezerwowych. 

6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, 

korkotrampki)‐ obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 

8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy. 

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

11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska,  

to drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.  

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

12. Gra bez „spalonego”. 

13. 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. 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej 

muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki. 

15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki. 

16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

 

X. PUNKTACJA 

 

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 
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0 pkt. 

2. O kolejności miejsc w grupie decydują: 

− Większa liczba zdobytych punktów. 

− W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

A/ wynik bezpośredniego spotkania, 

B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju, 

C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły 

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie 

spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się 

kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod 

uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić 

serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne 

wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 aż do skutku. 

Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, 

przeprowadza się dogrywkę trwającą 5 minut. W następnej kolejności rzuty karne 

‐ wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

 

XI. NAGRODY 

 

Wszystkie drużyny / zawodnicy/ uczestniczące  w zawodach ponadpowiatowych 

otrzymają pamiątkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez: Europejski Fundusz 

Społeczny. 

Zespoły i zawodnicy  otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Finał Wojewódzki: 

Dla najlepszych szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Lubuski 

Regionalny Program Operacyjny oraz Europejski Fundusz Społeczny. 

W finale wojewódzkim wszystkie szkoły otrzymają dyplomy i puchary oraz medale  

za miejsca I-III.   

 

XII. SPRAWY RÓŻNE 
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Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga bezpośredni 

organizator w porozumieniu z SZS Ziemia Lubuska poszczególnych faz turnieju.  

 

Bieżące informacje na temat zawodów oraz wyniki, na stronie internetowej www.szs-

lubuskie.pl  

 

Zadanie powierzone do  realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

 

SZS ZIEMIA LUBUSKA 

    Zbigniew Bermes 

           Prezes 

 

 


