
REGULAMIN  WĘWNĘTRZNOSZKOLNEGO TURNIEJU W PIŁKE NOŻNĄ 

4 OSOBOWA O ,,PUCHAR DYREKTORA SZKOLY ZSP NR 2 CKZ W 

ŁOWICZU 

I. miejsce i termin 

10.022023 Piąta sala gimnastyczna ZSP NR 2 CKZ ul. Blich 10 

GODZINA; 8;00 

ll. Organizator; ZSP NR 2 CKZ  W ŁOWICZU 

lll. Prowadzący turniej; 

KATARZYNA CHARĄŻKA, KATARZYNA POLAK, LINDA JAKUBOWSKA, KAMIL SZKUP.JAKUB ZACZKIEWICZ 

lV. Cele turnieju 

1. Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich. 

2. Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród uczniów ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. 

3. Integracja społeczności szkolnej 

4. Wyłonienie najlepszego zespołu. 

5. Przeciwdziałanie agresji poprzez wypełnienie i organizację czasu wolnego . 

6. Propagowanie zdrowego stylu życia  

7. Zasady fair play w grze i kultura kibicowania 

V. warunki uczestnictwa  

Turniej jest otwarty dla uczniów ZSP nr 2 CKZ. W turnieju mogą brać udział uczniowie szkoły 

.Zespół składa się z max 7 zawodników (dopuszczalne są chłopcy i dziewczęta) 

Vl. Zgłoszenia do turnieju 

1.Powyższe wpisowe od drużyny wraz z karta zgłoszenia oraz oświadczeniami składa kapitan 

drużyny 

2. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać; 

Nazwę drużyny (nazwa polskojęzyczna) 

Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 7 osób) z podpisami 

zawodników. 

4.Drużyny na odpowiednich drukach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

08.02 (środa) lutego2023r. osobiście u nauczycieli wychowania fizycznego. 

5.Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu  i 

przepisów gry w piłkę nożną. 

6.Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. 

7. Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek do spełnienia wszystkich wymogów 

organizacyjnych. 

8.Drużyna , która nie dostarczy wymaganych przez Organizatora dokumentów nie zostanie 

dopuszczona do turnieju. 

Vll. System rozgrywek 



System rozgrywek uzależniony jest od ilości  zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez 

Organizatora w dniu turnieju. 

VIII. Przepisy i skład drużyny 

Obowiązywać będą przepisy gry PZPN z wyjątkiem gry „ bez spalonego”: 

1. Zespoły rywalizują w 4 osobowych składach ( bramkarz i 3 zawodników). 

2. Zmiany odbywają się w systemie hokejowym. 

3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje ( ten sam kolor 

koszulek bądź kontrasty. 

4. Obowiązuje gra w obuwiu sportowym. 

5. W trakcie meczu mogą przebywać jedynie zespoły  które rozgrywają mecz. Zawodnicy 

rezerwowi powinni znajdować  się na ławce rezerwowej. 

6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3pkt, za remis 1pkt, za porażkę 0 pkt. 

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: 

a) liczba zdobytych punktów, 

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn, 

c) ogólny stosunek bramkowy (różnica bramek) ze wszystkich spotkań uzyskany przez 

drużynę, 

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli, 

e) losowanie. 

8. Kary dyscyplinarne: 

a) żółta kartka – kara 1 minuty, zawodnik, który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu 

otrzymuje kartkę czerwoną, 

b) czerwona kartka – drużyna gra 3 min. w niekompletnym składzie, po czym następuje 

zmiana na innego zawodnika drużyny (zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje 

do końca meczu), 

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju, 

d) walkower – wynik 3:0, 3pkt. 

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki, punkty, bramki z jej udziałem są anulowane. 

11. Drużyna, która nie stawi się na mecz (do 5 min. po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana 

walkowerem 3:0. 

12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu + bramkarz). 

13. Czas trwania meczu: 2 x 4min, w fazie finałowej gdy wynik meczu jest remisowy 

następuje dogrywka 1 x 3min., a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to rzuty karne. 

14. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 3 metry. 

15. Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę dowolnym sposobem z pola 

bramkowego. 

16. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona. 

17. Kapitan jest jedyną osobą, która może prowadzić dyskusję z sędzią. 

18. Używanie wulgaryzmów jest karane żółtą kartką i karą 2 min. 


