
 

REGULAMIN „Turniej Dzikich Drużyn z Beniaminkiem” 

 

 

 

 

1. Cel: 

- popularyzacja piłki nożnej w lokalnym środowisku 

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego  

- popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji 

 

2. Organizator:  

- Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno 

 

3. Termin i miejsce:  

- Kategoria wiekowa U15 (rocznik 2004 i młodsi) i U13 (rocznik 2006 i młodsi) – 12 

lipiec 2019 r. (piątek) 

- Kategoria wiekowa U11 (rocznik 2008 i młodsi) i U9 (rocznik 2010 i młodsi) – 14 

lipiec 2019 r. (niedziela) 

- Miejsce: Profbud Arena w Krośnie ulica Bohaterów Westerplatte 20 

 

4. Uczestnictwo: 

- Prawo startu mają wszystkie osoby mające minimum 7 lat, zorganizowane w 

drużynę co najmniej pięcioosobową (4 zawodników w polu + bramkarz) - drużyna 

może liczyd maksymalnie 8 osób 

- Dopuszcza się udział dziewcząt o 2 lata starszych w każdej kategorii wiekowej niż 

wynosi dana kategoria wiekowa. Na przykład gdzie 2004 i młodsi to mogą grad 

dziewczęta rocznik 2002 itp. 

- Przez całą fazę rozgrywek zespołowi musi towarzyszyd pełnoletni opiekun. Jeden 

opiekun może jednocześnie prowadzid 2 zespoły. 

- Osoby do 18 roku życia muszą dostarczyd zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

udział w rozgrywkach, brak przeciwskazao zdrowotnych oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych i publikację zdjęd z turnieju w mediach społecznościowych 

- Uczestnik zobowiązany jest posiadad dokument tożsamości w przypadku weryfikacji 

 

5. Zgłoszenia: 

- Zgłoszenia drużyn przyjmowane są pod numerem telefonu: 696 768 888, bądź 

mailowo: lukasz.porcek@gmail.com 



- pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje opiekun najpóźniej do dnia rozgrywek - na 

liście należy podad imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (opiekuna) z 

organizatorem, numer telefonu komórkowego 

- ostateczną listę zatwierdza Organizator 

 

6. System rozgrywek:   

- System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn. 

 

7. Klasyfikacja: 

- O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decyduje liczba zdobytych punktów. W 

przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym 

miejscu decydują:  

a) większa ilośd zdobytych punktów  

b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek 

c) przy dalszej równości większa ilośd zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek  

d) w przypadku 3 i więcej drużyn z taką samą ilością punktów - tzw. „mała tabela” 

pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za 

przegrane 0 pkt.  

 

8. Nagrody: 

- Dla zwycięzcy każdej kategorii wiekowej puchar, upominki rzeczowe dla najlepszego 

zawodnika, strzelca i bramkarza turnieju.  

 

9. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody, woda, opieka medyczna) pokrywają 

Organizatorzy. 

 

10. Zasady gry: 

- Czas gry 1x12 minut bądź 1x15 minut w zależności od ilości drużyn 

- Bramki o wymiarach 5x2m. 

- Drużyna liczy, co najmniej 5 graczy plus max do 3 rezerwowych. Obowiązuje strój 

sportowy i obuwie na płaskiej podeszwie 

- Turniej odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną 

- Nie obowiązuje przepis o spalonym 

- Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów od linii bramkowej.  

- Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim i wykonywany nogą z linii bocznej boiska 

poprzez wprowadzenie, bądź dowolne podanie piłki 

- Gol zdobyty zagraniem bezpośrednio z autu nie zostaje zaliczony 



- Gol z autu może zostad zaliczony jeśli zawodnik wprowadzi piłkę i co najmniej za 2 

kontaktem z piłką odda strzał na bramkę 

- Grę z autu zawodnik musi wznowid nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka 

znajduje się ustawiona do wznowienia gry. 

- Bramkarz z autu bramkowego wznawia grę ręką bądź nogą poza obszar pola 

bramkowego 

- Przepisowa odległośd przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów 

wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów 

- Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym i powinny odbywad się w 

strefie zmian (przy linii środkowej boiska) 

- Jeżeli w wyniku wykluczeo z boiska, w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 4 

zawodników mecz zostanie zakooczony 

- Sędzia może ukarad zawodnika karą czasowego wykluczenia z gry w postaci 1 bądź 3 

minuty za rażące przewinienie. Drużyna wówczas gra w osłabieniu. Za wybitnie 

niesportowe zachowanie sędzia może wykluczyd zawodnika czerwoną kartką co 

skutkuje wykluczeniem do kooca danego spotkania 

- Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów 

 

11. Postanowienia końcowe: 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia 

sprzętu i odzieży  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i 

udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny 

poddad się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich 

dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.  

- Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych a także palenia 

papierosów oraz stosowania środków odurzających  

- W sprawach rozgrywek prosimy o kontakt z organizatorem Sz.P. Łukasz Porcek tel.: 

696 768 888 bądź mail: lukasz.porcek@gmail.com 

- Drużyny przystępując do turnieju akceptują regulamin, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęd i 

materiałów prasowych z turnieju w mediach społecznościowych i stronach 

internetowych. 

- Na boisku mogą przebywad tylko trenerzy oraz zawodnicy 

- Za szkody powstałe na terenie obiektu odpowiada opiekun danej drużyny 

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

 


