
       Krosno, Październik  2015 

 

Regulamin rozgrywek PROFBUD Liga 2015/2016 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Profbud Liga   - Profbud 4 Kids oraz Szkółka Piłkarska Beniaminek Krosno 

2. Przedstawicielem organizatora turnieju, będzie koordynator zawodów, odpowiedzialny za 

przeprowadzenie rozgrywek, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

§2 Cele 

1. Promowanie aktywności ruchowej, mająca na celu rozwijanie pasji sportowych u dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym, a także podniesienie ich umiejętności. 

2. Wychowanie najmłodszych w duchu Fair- play oraz wzajemnego szacunku i tolerancji. 

3. Cel szkoleniowy , czyli gra w okresie zimowym na bardzo dobrej nawierzchni z certyfikatem 

FIFA.  

 

§3 Termin 

1. Turniej rozgrywany jest w soboty i niedziele( od 7-8 listopada 2015  – do 13-14 luty 2016 )  

Terminy gier zostaną ustalone przez organizatora przed inauguracją rozgrywek. 

2. Każdy weekend turnieju, poprzedza publikacja szczegółowego harmonogramu gier na  

stronie www.beniaminek.org . Informacje również na stronie  www.halakrosno.pl 

 

§4 Uczestnicy 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny z roczników 2004,2005,2006,2007,2008 i młodsi – dla 

każdego rocznika jest prowadzona  oddzielna grupa rozgrywek. Czyli gramy od U-8 do U-12 

2. Zawodnik ma prawo reprezentować drużynę, do której został przypisany w trakcie zapisów. 

3. Zawodnicy są ubezpieczani  w klubach na koszt własny. 

4. W przypadku nieobecności drużyny zgłoszonej minimum 72 godziny przed terminem 

spotkania , organizator w miejsce nieobecnej ekipy  zaprasza drużynę (Jokera), który 

uczestniczy jednorazowo w zastępstwie Klubu nieobecnego. Wyniki Jokera  nie są 

dopisywane  drużynie nieobecnej., tylko cele szkoleniowe . Drużyna zaproszona przez 

organizatora (Joker) wnosi opłatę ustaloną przez organizatora  za uczestnictwo w danej 

kolejce Profbud Ligi. 

 

§5 Drużyny 

1. Do rozgrywek  zgłosić można do 20 zawodników  

2. Trener ma prawo do wyznaczenia, drugiego opiekuna zespołu pełniącego funkcję asystenta. 

3. Trener i asystent jako jedyni mają prawo do zgłaszania kwestii spornych rozgrywek oraz 

próśb dotyczących drużyny do organizatora. 

 



 

§6 Zgłoszenia 

1. Do turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużynowe. 

2. Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać do 20  października 2015 u koordynatorów 

rozgrywek. 

3. Ilość zespołów w danej kategorii wiekowej, jest zależna od ilości drużyn zgłoszonych. 

4. Warunkiem zgłoszenia drużyny do turnieju jest dostarczenie uzupełnionej karty drużynowej 

wraz z kompletem uzupełnionych kart indywidualnych ( do pierwszego dnia rozgrywek)  

 

§7 Wpisowe do turnieju 

1. Wpisowe do turnieju wynosi 1000 zł od drużyny 

2. Wpłat należy dokonywać, na wskazane przez organizatora numer konta    

mBank S.A. 09114010100000553914001001 

Uiszczenie opłaty wpisowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

 

§8 System rozgrywek 

1. W każdej kategorii wiekowej może maksymalnie uczestniczyć 10 zespołów (decyduje 

kolejność zgłoszeń). 

2. W trakcie jednego dnia rozgrywkowego(kolejki), gramy systemem każdy z każdym 

3. Po rozegraniu każdej kolejki, tabela jest uaktualniana, po rozegraniu sześciu  (6) kolejek  

powstaje tabela końcowa decydująca o kolejności zajmowanych miejsc. 

4. W turnieju spotkania punktowane są 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis i 0 punktów 

za porażkę. 

5. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje: wynik spotkania uzyskany 

bezpośrednio miedzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku remisu brama jest różnica 

bramek strzelonych do straconych,  przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. 

Przy dalszym braku rozstrzygnięcia, organizator zarządza losowanie. 

6. W przypadku takiej samej ilości punktów miedzy więcej niż dwoma zespołami, tworzona jest 

tzw. „mała tabela” w której o kolejności decyduje: pojedynki pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, w przypadku remisów lub równej ilości punktów brana pod uwagę jest różnica 

bramek strzelonych do straconych w małej tabeli, jeśli nadal brak rozstrzygnięcia decyduje 

różnica bramek strzelonych do straconych w dużej tabeli, przy identycznej ilości decyduje 

ilość bramek strzelonych w dużej tabeli, przy dalszym braku rozstrzygnięcia, organizator 

zarządza losowanie. 

 

§9 Przepisy 

1. Zespół składa się z 4 zawodników w polu i bramkarza – rocznik 2004 oraz 5 zawodników w 

polu i bramkarza – rocznik 2005, 2006, 2007, 2008. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym  - 

buty halówki lub turfy . Zakaz gry w  tzw. „lankach”.  Mecze rozgrywane są piłkami o 

rozmiarze 4, dostarczane przez organizatora. 

2. Regulaminowy czas trwania spotkania to 14 minut( 1 minuta na organizację, zmianę boiska). 



3. Przerwy spowodowane kontuzją lub innym przypadkiem losowym, nie będą uwzględniane do 

doliczonego czasu gry – nadmierne przedłużanie wznowienia gry, może zostać napomniane 

przez sędziego do organizatora, co w skrajnych przypadkach może skutkować walkowerem. 

4. Wymiar boiska 45x20 metrów.  

5. Wymiar bramek 2x5m  

6. Rzut karny wykonywany z 9 metrów (7m – w dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych). 

7. Zmiany  w locie tzw. „hokejowe” dokonywane strefie zmian. 

8. Odległość muru w stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów. 

9. Wznowienie autu, wykonywane jest nogą, po podłożu do wysokości kolan (30cm). Odległość 

zawodnika drużyny broniącej wynosi 3 metry. 

10. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej traktujemy, jako rzut wolny pośredni. 

11. W trakcie meczu, obsadę sędziowską stanowi przynajmniej jeden sędzia. 

12. Sędzia może ukarać zawodników , 2-minutową lub 5- minutową wykluczeniem za 

przekroczenie przepisów, lub niesportowe zachowanie (odpowiednio zółta i czerwona kartka) 

13. W przypadku stracenia bramki, przed zespół grający w osłabieniu, na skutek żółtej kartki, 

kara zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego w przypadku czerwonej kartki może 

wprowadzić innego zawodnika. 

14. Trener każdej drużyny zobowiązany jest do posiadania dokumentów tożsamości zawodników 

i przedstawienia ich na prośbę organizatora. 

15. Weryfikacji dokumentów tożsamości, dokonywać może wyłącznie koordynator Turnieju, w 

obecności trenerów, opiekunów drużyn zainteresowanych. Prośbę weryfikacji należy zgłosić 

sędziemu przed meczem w trakcie jego trwania lub w przerwie. Wnioski zgłaszane po 

zakończeniu spotkań nie będą uwzględniane. 

 

§10 Przepisy porządkowe 

1. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zasada fair play. 

2. Za drużynę odpowiada trener i asystent w rozumieniu ład i porządek w trakcie trwania meczu 

jak i po jego zakończeniu oraz całego dnia meczowego. 

3. Kibice drużyn uczestniczących w turnieju, przebywają na trybunach obiektu (poza murawą). 

Przebywanie na płycie boiska może spowodować przerwanie meczu, a w skrajnych 

przypadkach ukaranie zespołu walkowerem. 

4. Osoby nietrzeźwe, bezwzględnie nie mogą przebywać na terenie obiektu w trakcie trwania 

zawodów. 

5. Wszystkie próby zakłócenia, porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw 

pomiędzy nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, asystentów, menagerów lub 

rodziców, będą karane przez organizatora, upomnieniem, walkowerem, lub wykluczeniem 

uczestników z turnieju bez zwrotu kosztu wpisowego – obowiązuje zbiorowa 

odpowiedzialność drużyny.  

6. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów i protestów leży wyłącznie w  kwestii organizatora, jednak 

nie przewiduje się anulowania wyników zakończonych spotkań. 

 

§11Nagrody 

Zakończenie rozgrywek  

1. Dla każdego zawodnika  - medal lub dyplom 



2. Puchary dla drużyn za miejsca I-III 

3. Nagrody  rzeczowe dla drużyn za miejsca I-III  

( sprzęt sportowy lub bony do wykorzystania w sklepie partnera technicznego Hali Krosno) 

4. Nagrody dla trenerów i kierowników drużyn ( 2 osoby)  

5. W trakcie turnieju będą pojawiać się niespodzianki , które przygotuje organizator 

 

§12 Walkowery i wykluczenia 

1. Walkower weryfikuje się jako wynik 3:0 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi, 

obopólny walkower, który skutkuje rozstrzygnięciem spotkania jako 0:0 bez przyznania 

punktu. 

2. Walkower przyznaje się drużynie gdy: 

a) Z własnej winy nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny 

b) W spotkaniu weźmie udział zawodnik nie uprawniony do gry, zweryfikowany w 

odpowiednim czasie. 

c) W której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4dzieci (w kategorii U-12, mniej niż 3) 

d) Drużyna samowolnie opuści boisko 

e) W której zawodnik, trener asystent, menager lub rodzic w czasie trwania zawodów 

znieważy sędziego, przedstawiciela organizatora, lub reprezentanta innej drużyny 

3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje 

się wynik uzyskany na  boisku. 

4. W przypadku notorycznego łamania postanowień punktu 2 niniejszego paragrafu,  drużyna 

może zostać wykluczona z rozgrywek – bez możliwości odzyskania wpisowego. 

5. W przypadku gdy drużyna nie stawi się w danym dniu rozgrywkowym, przyznaje się 

walkowery dla każdej drużyny przeciwnej. Nie ma możliwości rozegrania meczy zaległych lub 

awansem. 

• Możliwe zastępstwo przez drużynę chętną do udziału w rozgrywkach  (joker -  rezerwa, 

ale wyniki z tą drużyną nie uwzględniane , tylko cele szkoleniowe )  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

 

Kontakt 

telefon: 

785321541 Paweł Tomkiewicz 

604630902 Robert Gleń  

 


