
Regulamin 
 

 Igrzyska Dzieci PIŁKA NOŻNA  

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl. 

1.Cel zawodów:  

- Popularyzacja gier zespołowych wśród  młodzieży szkolnej; 

- Ocena poziomu sportowego szkół;  

- Wyłonienie Mistrza Miasta Tczewa oraz reprezentacji na zawody powiatowe. 

 
2. Organizator:  

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Sp. z o. o. 

 
3. Termin i miejsce:  

 
- Dziewczęta –  9.05.2022r, godz. 9.15,  Tczew, ul. Ceglarska 4D Boisko Orlik 

- Chłopcy – 10.05.2022r, godz. 9.15,  Tczew, ul. Ceglarska 4D Boisko Orlik 

 
 
4. Uczestnictwo: 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi, w skład zespołu 

wchodzi maksymalnie 12 zawodniczek/zawodników. Zawody rozgrywane będą oddzielnie dla 

kategorii dziewcząt i chłopców. 

Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny 

powinny zgłaszać się z własnymi piłkami. 

 
5. Zgłoszenia:  

 Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest „Zgłoszenie” do zawodów 

wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela; 

 Podstawą do sporządzenia w/wym. Zgłoszenia zawierającego imienną listę uczniów 

dopuszczonych do zawodów jest aktualna dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z 

adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy oraz posiadanie zgody rodziców na 

udział w zawodach oraz publikację wizerunku i upublicznienie danych; 

 Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę 

dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego; 

 Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną (przedłużoną, ostemplowaną i 

podpisaną) oraz kompletny strój Sportowy; 

 Wymagane dokumenty (Zgłoszenie, legitymacje szkolne) należy przedłożyć organizatorowi 

zawodów przed zawodami w trakcie odprawy weryfikacyjnej; 

 Bez wymaganego Zgłoszenia zespół nie zostanie dopuszczony do zawodów. 

 



 

6. Przepisy gry: 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w 

regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.  

 Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,  

 Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 

20 –32 m,  

 długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x2 m.,  

 Czas gry: 2 x 10 - 20 minut + do 5 minut przerwa,  

 Obuwie: zgodne z wymogami obiektu sportowego, na którym odbywać się będzie turniej.  

 Piłka: rozmiar „4”,  

 Pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, 

pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej).  

 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym.  

 Gra bez “spalonego”.  

 Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki lub rzut wolny 

pośredni),  

 Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.  

 Rzut od bramki wybijany jest z tzw. „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w 

obrębie pola karnego). Piłka musi opuścić pole karne.  

 Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy (piłka musi dotknąć 

podłoża na własnej połowie).  

 Bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą tylko w obrębie 

własnej połowy.  

 Za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, 

wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym przypadku nie 

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.  

 Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.  

 Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu.  

 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza 

znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.  

 Wybicie piłki z autu powinno być wykonane nogą z linii bocznej boiska (piłka stojąca).  

 Stosowane są kary wychowawcze: 1min., 2min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z gry- 

zawodnik ukarany opuszcza boisko na czas kary). Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia 

może od razu ukarać czerwoną kartką (usuniętego zawodnika nikt nie może zastąpić do końca 

spotkania).  

 
7. Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.  

O kolejności zespołów decydują kolejno:  

1. większa liczba zdobytych punktów,  

2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  

a) bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami  

b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c) lepsza różnica bramek w całym turnieju,  

d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  

3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między  

zainteresowanymi zespołami.  

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę 

trwająca 2 x 5 minut.  

Następnie, jeśli dogrywka nie wyłoni wygranych należy przeprowadzić konkurs rzutów karnych po 5, 

potem po razie do skutku. 

 



8. Nagrody: 

Zwycięski zespół otrzyma puchar na własność i pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów 

ufundowane przez organizatora. 

 
9. Postanowienia końcowe:  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe, 

majątkowe i in. powstałe przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju; 

- Organizator/współorganizator zabezpieczy szatnie dla zawodników; 

- Opiekunowie młodzieży zapewniają udział reprezentacji szkoły w ceremoniach otwarcia i 

zakończenia zawodów; 

- W trakcie zawodów organizator zapewnia pomoc medyczną; 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży w drodze do i z miejsca 

zawodów; 

- Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody i powrotu; 

- Opiekun/trener jest zobowiązany do nadzoru nad zawodnikami przez cały czas trwania zawodów; 

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad 

bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu -  np. sala 

gimnastyczna, boisko, WC, korytarz, szatnie i in. miejsca); 

- Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką sportowca". W 

przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób 

towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów;  

- Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Decyzje sędziego są ostateczne; 

- Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO 

przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z 

treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika; 

- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie zawodów; 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia WSZS 

w Gdańsku określone w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2021/2022 (dostępny na stronie 

internetowej www.wszs.pomorze.pl). 

 

Do wiadomości:  

1. SP Miasta Tczewa, 

2. Szkoły Podstawowe w Tczewie. 

 

SPECJALISTA  
ds. organizacji imprez sportowych  

TCSiR Sp. z o. o. w Tczewie 
Wojciech Tocewicz 

http://www.wszs.pomorze.pl/

