
Kętrzyn, dnia 26-27.11.2016 r. 

 

 

REGULAMIN  

XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 

ROCZNIK 2007 i MŁODSI 

O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR. 1 W KĘTRZYNIE 

„WYBIERAM ZDROWIE” 

 

 

I. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

XVIII  Turniej odbędzie się w dniach 26-27.11.2016 roku w Miejskiej Hali Sportowej 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie. 

 

II. CEL TURNIEJU 

Główne cele turnieju to: 

- popularyzacja zdrowego trybu życia, 

- popularyzacja alternatywnych form spędzania przez młodzież wolnego czasu, 

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

 

III. ORGANIZATORZY  

Organizatorami turnieju są: 

- Urząd Miasta w Kętrzynie, 

- Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”, 

- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, 

 

IV. UCZESTNICY TURNIEJU 

W rozgrywkach biorą udział zespoły składające się z 10 zawodników, rocznik 2007 i 

młodsi. W turnieju biorą udział drużyny reprezentujące uczniowskie, młodzieżowe, 

szkolne lub gminne kluby sportowe. 

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą ważne legitymacje szkolne i aktualne badania 

lekarskie. 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU – SYSTEM ROZGRYWEK 

Wszyscy uczestnicy turnieju podzieleni są na 3 grupy po 4 zespoły. 

Czas gry wynosi 1x15minut (bez zmiany połowy boiska). 

Za zwycięstwo przyznaje się 3pkt., za remis 1pkt. W przypadku równej ilości punktów o 

kolejności decyduje: 

- bezpośrednie spotkanie, 

- lepsza różnica bramek, 

- liczba strzelonych bramek, 

- seria po 5 rzutów karnych, a następne do pierwszego błędu. 

VI. PRZEPISY GRY 

1. Boisko 40 m x 20 m. 

2. Bramka 3 m x 2 m. 

3. Pole karne 6 m. 

4. Rzut karny 7 m. 

5. Auty boczne wznawiamy nogą. 

6. Aut bramkowy wybijamy nogą przez bramkarza lub wprowadzamy do gry ręką. 



7. Odległość 4 metry od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry. 

8. Strefa zmian znajduje się przy ławce rezerwowych. 

9. Dotknięcie przez piłkę konstrukcji  sufitowych: rzut z autu. 

10. Obowiązuje kara jednominutowego wykluczenia z gry w przypadku: 

- umyślnego zagrania ręką przez bramkarza i zawodnika z pola, poza polem karnym, 

- niebezpiecznej i brutalnej gry, niesportowego zachowania, słownej obrazy zawodnika 

lub sędziego, 

- nieprawidłowej zmiany w celu osiągnięcia ewidentnej korzyści. 

11. Na wprowadzenie piłki do gry, wykonanie rzutu wolnego itp. – czas 3 sekundy. 

Konsekwencją przekroczenia tego czasu jest upomnienie, a następnie rzut wolny pośredni 

dla drużyny przeciwnej. 

12. Pozostałe przepisy według ustaleń PZPN. 

 

VII. NAGRODY 

Drużyny od I  do XII miejsca otrzymują puchary, trzy pierwsze również medale. 

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy przewidzieli też 

nagrody niespodzianki dla króla strzelców, najlepszego bramkarza oraz najlepszego 

zawodnika turnieju. 

 

VIII. SĘDZIOWIE 

Obsadę sędziowską zapewniają organizatorzy. 

 

IX. PODZIAŁ NA GRUPY 

Kolejność gier w eliminacjach według biuletynu turnieju. 

 

X. SPRAWY FINANSOWE 

Wpisowe od drużyny wynosi 200 zł (w przypadku drużyny nocującej koszt wpisowego 

wynosi 150 zł). Kwotę należy wpłacić na miejscu przed rozpoczęciem turnieju. 

Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie w cenie: 

- 20 zł – nocleg+śniadanie 

- 15 zł – obiad, 

- 10 zł, - kolacja. 

 

 

 


