
 

 

 

Krosno, 16 sierpnia 2016 r. 

BENIAMINEKKIDSLIGA 
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE DLA DZIECI 

 

 

 

REGULAMIN 

 

§ Organizator 

1. Organizatorem rozgrywek BENIAMINEK KIDS LIGA 2016, dalej zwanej LIGĄ, jest 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno. 

2. LIGA rozgrywana jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

3. Patronem Ligi został PATRYK FRYC zawodnik Ekstraklasy 

§ Cele 

1. Promocja nawyku regularnej aktywności fizycznej w formie rozgrywek piłkarskich dla dzieci  

w wieku szkolnym. 

2. Rozwijanie pasji sportowych poprzez umożliwienie uczestnictwa w Lidze dzieciom 

nietrenującym w klubach sportowych. 

3. Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych. 

 

§ Termin i miejsce 

1. Początek LIGI planowany jest na dzień 17 września 2016 r., Turnieje finałowe planowane są  

w trzeciej dekadzie października 2016 r., spotkania odbywać się będą w weekendy. 

2. Każda z drużyn rozegra cztery Turnieje eliminacyjne systemem „każdy z każdym” oraz Turniej 

finałowy play off, łącznie pięć dni rozgrywkowych. 

3. Każdy Turniej będzie poprzedzać publikacja szczegółowego harmonogramu gier na stronie 

www.beniaminek.org 

4. Wszystkie spotkania odbędą się w Hali Krosno ul. Bohaterów Westerplatte 20 

www.halakrosno.pl 
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§ Uczestnicy 

1. Prawo udziału w LIDZE posiadają drużyny klubowe, jak również dzieci niezrzeszone. Mile 

widziane są drużyny osiedlowe, szkolne, parafialne itp. 

2. Zawodnik ma prawo reprezentować tylko drużynę, do której został zgłoszony podczas 

zapisów. 

3. Rozgrywki będą prowadzone w następujących kategoriach: 

A. Dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze 

B. Dzieci urodzone w roku 2007 i młodsze 

C. Dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze  

§ Drużyny 

1. Zgłaszana drużyna musi posiadać nazwę wybraną przez członków drużyny. Nazwa powinna 

kojarzyć się ze sportem i rywalizacją, nie może być wulgarna bądź obraźliwa. 

2. Drużyny w każdej z kategorii składają się z 8-10 zawodników oraz dwóch opiekunów 

pełnoletnich (co najmniej jeden z opiekunów musi być obecny w trakcie rozgrywania meczy 

przez drużynę) 

3. W trakcie gier turniejowych przy drużynie mogą znajdować się wyłącznie opiekunowie 

wpisani w listy zgłoszeniowe.  

4. Drużyny nie muszą posiadać jednolitych strojów piłkarskich. Organizator zapewnia koszulki 

treningowe PATRICK, w które to drużyny będą zaopatrywane przed każdym spotkaniem. 

§ Zapisy 

1. Zgłoszenia do LIGI przyjmowane są do dnia 13 września 2016 r. mailowo na adres: 

robert.glen@beniaminek.org 

2. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc organizator zastrzega sobie możliwość 

wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

3. Warunkiem zgłoszenia zawodnika do LIGI jest dostarczenie pisemnej zgody opiekuna 

prawnego na udział w rozgrywkach (załącznik nr 1), oraz opłacenie wpisowego 

w kwocie 50 zł. 

4. Warunkiem zgłoszenia drużyny do LIGI jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej 

(załącznik nr 2) oraz opłacenie wpisowego przez wszystkich członków drużyny. 

§ Wpisowe do LIGI 

1. Wysokość wpisowego wynosi 50 zł od zawodnika. 

2. Za dokonanie wpłaty zbiorczej za całą drużynę odpowiedzialny jest Opiekun drużyny wpisany 

w karcie drużynowej (jeżeli skład liczy 10 zawodników wpłata 500 zł, 9 -450 zł, 8-400 zł). 

3. Wpłaty należy dokonywać do dnia 13 września 2016 r. na konto organizatora LIGI: 

 

74 2030 0045 1110 0000 0429 1120  

Stowarzyszenie  

Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno 

Ul. Hallera 8/15 

38-400 Krosno  
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4. W tytule wpłaty proszę podać nazwę drużyny oraz kategorię wiekową. 

5. Organizator przewiduje obowiązkowe spotkanie dla opiekunów drużyn przed rozpoczęciem 

LIGI planowane na 15 września 2016 r. w Hali Krosno. 

 

§ System rozgrywek 

1. Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie podany po ostatecznym ustaleniu ilości 

drużyn. 

2. Organizator przewiduje 5 turniejów, 4 turnieje rozgrywane systemem „każdy z każdym” oraz 

turniej finałowy „play off”. Rozstawienie do turnieju finałowego będzie uzależnione od 

miejsca w tabeli po fazie grupowej. 

3. Szczegółowa harmonogram gier będzie pojawiał się co najmniej dwa dni przed terminem 

rozgrywek na stronie internetowej organizatora www.beniaminek.org 

 

§ Przepisy 

1. Drużyny występują w spotkaniu w znacznikach dostarczonych przez organizatora  

i powierzonych na czas rozgrywania meczu. 

2. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza. 

3. Zawodnicy grają w obuwiu z płaską podeszwą – turfy, halówki. 

4. Piłki do gry w rozmiarze 4, firmy Patrick dostarczone przez organizatora. 

5. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 15 minut bez przerwy i bez zmiany stron. 

6. Brak pozycji spalonej. 

7. Wymiary bramek 5x2. 

8. Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów. 

9. Wymiary boiska 45x20. 

10. Dowolna ilość zmian lotnych. 

11. Odległość muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m. 

12. Wznawianie gry z autu wykonywane jest nogą, piłka nie może zostać podniesiona 

powyżej 50 cm. 

13. Wznawianie gry po aucie bramkowym przez bramkarza ręką lub nogą, w chwili wznawiania 

gry w obrębie pola karnego może przebywać jedynie bramkarz. 

14. Wznowienie gry ze środka boiska musi zostać poprzedzone podaniem. 

15. Sędzia może ukarać zawodnika dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry  

w przypadku przekroczenia przepisów gry lub niesportowego zachowania. 

16. W czasie trwania spotkania przy drużynie mogą znajdować się jedynie opiekunowie wpisani 

w kartach zgłoszeniowych. 

17. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na korzyść drużyny ukaranej, lub walkower 

obopólny 0-0 bez przyznania punktów. 

18. Walkower przyznaje się gdy: 

a. Drużyna nie stawi się w przeciągu 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania 

b. W spotkaniu wziął udział zawodnik nieuprawniony 

c. Liczba zawodników drużyny jest mniejsza niż 4 

d. Drużyna samowolnie opuści boisko 

e. Zawodnik, opiekun drużyny, opiekun dziecka znieważy sędziego, organizatora lub 

zawodnika drużyny przeciwnej 
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19. W czasie trwania LIGI obowiązują zasady Fair Play. 

20. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Hali Krosno. 

§ Nagrody 

 

1. Nagrodą główną jest wyprowadzenie zawodników Lotto Ekstraklasy podczas meczu w 

Niecieczy z udziałem drużyny Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Patron Ligi Patryk Fryc jest 

zawodnikiem Termaliki, również partnerem Ligi jest Lotto – sponsor Ekstraklasy. 

2. Pierwsze trzy drużyny w każdej kategorii otrzymują puchary. 

3. Wszystkie drużyny otrzymują medale. 

4. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki w trakcie trwania turnieju. 

§ Świadczenia organizatora 

1. BENIAMINEK KIDS LIGA przeprowadzona będzie w Hali Krosno w komfortowych warunkach 

na profesjonalnej nawierzchni klasy Premier Turf SX60. 

2. Każdy z zawodników będzie ubezpieczony. 

3. Każdorazowo dla drużyn organizator zapewnia wodę butelkowaną. 

4. Zawody zabezpieczone będą przez wykwalifikowaną obsługę medyczną. 

5. Mecze sędziowane przez jednego sędziego. 

 

§ Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w przebiegu LIGI należy zgłaszać 

organizatorowi niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi – Akademia Beniaminek 

Krosno. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2016 r. 

5. Zapytania prosimy kierować: robert.glen@beniaminek.org 
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