
 
 

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych kl. 1-3 (r.2012-2014) 
„MAZOVIA CUP” – Leszno, 14 września 2021 r. 

 
Przyjazd od godz.: 08.15;  
Rozgrzewka w godz.: 08.30-08.55 
Zgłaszanie się opiekunów drużyn do biura zawodów: w godz.: 08.15-08.45 
Losowanie o godz.: 08.45. 
 
Ok. godz. 12.30 – Wręczenie pucharów i nagród 

Ostateczna kolejność: 

1. …………..………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4.  ………………………………………………………………………..……. 

5. …………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………… 

Najlepszy zawodnik turnieju - ………………………………………………………………………………………….. 

Najlepszy bramkarz turnieju - …………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN  
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Z CYKLU „MAZOVIA CUP”  
LESZNO, 14 września 2021 r. 

 

1. UWAGA!!! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania 
aktualnych wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu. Trenerzy zobowiązani są do przeprowadzenia 
weryfikacji stanu zdrowia zawodników przed przyjazdem.  Każdy uczestnik musi mieć maseczkę. Obowiązuje 
dezynfekcja rąk i dystans społeczny. Organizator zapewnia środki dezynfekcyjne na terenie obiektu. 

2. Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 7 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument 
ze zdjęciem. 

3. Mecze rozgrywane będą na boisku trawiastym a w przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych na 
hali sportowej. Wymiary bramek: 3m x 1,5m. Na hali nie wolno grać w butach „lankach” oraz w butach z wkręcanymi 
korkami. Prosimy o przygotowanie sprzętowe zawodników zarówno na grę na murawie jak i na hali. 
Z uwagi na nową podłogę wymagane są buty halowe wyłącznie na jasnej podeszwie. 

4. Na boisku w każdej drużynie może przebywać jednocześnie 5 zawodników (w tym bramkarz). Drużyna może przystąpić 
do gry lub ja kontynuować, gdy posiada na boisku minimum 3 zawodników. 

5. Zmiany zawodników są „lotne” w rejonie własnej ławki rezerwowych. Aby zmiana została uznana za prawidłową 
najpierw musi opuścić boisko gracz z pola, a dopiero po tym może wejść na nie rezerwowy. 

6. W przypadku zmiany bramkarza musi zostać wyrażona zgoda sędziego i wstrzymany czas gry. 
7. Drużyny powinny posiadać jednakowe stroje (z wyjątkiem bramkarza) z różnymi numerami. 
8. Czas gry wynosi 10 minut, bez przerwy i bez zmiany bramek. 
9. Wznowienie gry przez bramkarza po opuszczeniu boiska przez piłkę, następuje zawsze wyrzutem piłki ręką. 
10. Wprowadzenie piłki z autu następuje zawsze nogą z linii bocznej boiska w ciągu 6 sekund. Nieprawidłowe 

wprowadzenie piłki do gry powoduje wznowienie gry przez drużynę przeciwną. 
11. Za grę niedozwolona lub niesportowe zachowanie sędzia ma prawo podyktować rzut wolny pośredni lub bezpośredni, 

ukarać zawodnika kara czasową (1 lub 2 min.) ukarać zawodnika czerwona kartka (ukarany zawodnik opuszcza boisko 
do końca meczu, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty). Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać w 
następnym meczu swojej drużyny. 

12. Zabrania się wykonywania wślizgów (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym). 
13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów od bramki. Podczas wykonywania rzutów wolnych i rożnych wszyscy 

przeciwnicy powinni znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki. 
14. Zespoły grają w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym” w danej grupie. 
15. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0 punktów. O kolejności zajętych miejsc decydują: 

a. Liczba zdobytych punktów, 
b. Przy równej ilości punktów wynik bezpośredniego spotkania. 
c. Różnica bramek z turnieju, 
d. Większa ilość zdobytych bramek, 
e. Tzw. „mała tabela” w przypadku, gdy trzy drużyny zdobędą tyle samo punktów, 
f. Seria rzutów karnych (po trzy, a w razie konieczności do skutku). 

16. W przypadku remisów sędzia zarządza serię rzutów karnych (po trzy, a w razie konieczności do skutku). 
17. Organizator ma prawo wystawić dwie drużyny. 
18. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym drużyny każdy uczestnik musi być zaopatrzony we własną wodę i kanapki. 
19. We wszystkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie i uproszczonych przepisach gry, decydujący głos należy 

do sędziów oraz organizatora turnieju. 
20. Uwaga! Organizator zabezpiecza podczas rozgrywania turnieju opieką medyczną, natomiast nie ubezpiecza uczestników 

na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. 
 

Edyta Przybysławska 
Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego 

w Lesznie 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

 
Zgłaszam do turnieju drużynę:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA 
NUMER NA 
KOSZULCE 

STRZELONE GOLE 

1. 
(bramkarz) 

    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Trener (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy) - …………………………………………………………………………………………………………………… 

Kapitan drużyny – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis organizatora - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


