
                       
 

 

Regulamin VII edycji  

Wakacyjnej Ligi Piątek Piłkarskich 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  

 

 

ZAWODNICY 

1.Zespół liczy 10 zawodników, w tym: 5 zawodników łącznie z bramkarzem ( uczestniczy w meczu)  oraz  

5 rezerwowych. Wpisanie do listy zgłoszeniowej możliwe jest w trakcie całego turnieju do 

maksymalnie 10 zawodników (bez możliwości wykreślania wcześniej uczestniczących w rozgrywkach 

w Wakacyjnej Lidze Piątek). 

W turnieju uczestniczą pełnoletni zawodnicy. Za zgodą rodziców (w formie papierowej - punkt 8 

regulaminu) w turnieju mogą wystąpić zawodnicy niepełnoletni - urodzeni nie później niż w 2007 

roku, czyli 15+. 

2.Zawodnik, może grać tylko w jednym zespole.  

3.Zawodnik gra w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. 

 

PRZEPISY GRY 

4.Przepisy gry wzorowane na piłce nożnej halowej (futsal), m.in.: 

• Bramkarz wznawia grę rzucając ręką, 

• Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 

m. 



• Zespół, który dokona w trakcie meczu 3 lub więcej przewinień (uznanych przez sędziów 

prowadzących zawody jako rzuty wolne bezpośrednie), karany jest rzutem karnym 

przedłużonym. Rzut taki jest przyznawany przeciwko zespołowi, który przewinił po raz 

3 i kolejny. Wykonywany jest z odległości 10 m od bramki – wykonujący musi oddać 

bezpośredni strzał na bramkę. Zawodnicy drużyny broniącej muszą znajdować się 

minimum 5 m od piłki oraz za linią piłki. Bramkarz może skrócić odległość do 5m. 

• Gra z autu jest wznawiana nogą z linii (piłka musi być styczna z linią), 

• Zabroniona jest gra wślizgiem w zasięgu gry, 

• Zawodnik ma 4 sekundy na wznowienie gry z autu, rzutu rożnego, rzutu wolnego, i 

rzutu od bramki (dotyczy także bramkarza, który ma piłkę pod kontrolą), 

• Odległość zawodników drużyny przeciwnej przy wznawianiu gry z autu, rzutu rożnego 

i rzutu wolnego wynosi 5 metrów, 

• Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – trzech w tym bramkarz. 

• Kary indywidualne: żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 1 minutę. Zawodnik 

powraca po odbyciu kary bądź po stracie bramki przez swoją drużynę. Czerwona 

kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego 

miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki przez swoją 

drużynę. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 

„Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne 

niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą całkowitego 

wykluczenia z rozgrywek. Zawodnik ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji 

czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może 

wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki przez swoją drużynę.  

• Uzupełnienie składu-zasady: zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony 

przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki według następujących zasad: 

a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą 

zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład. b) 

jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie 

uzupełniają składu c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech 

przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół z 3-

ką zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika d) jeżeli obie drużyny 

mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów e) jeżeli 

drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca 

kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki. 

 

 

MIEJSCA TURNIEJÓW 

5. Miejsca rozgrywania VII edycji Wakacyjnej Ligi Piątek Piłkarskich: 

Runda eliminacyjna 

• Turniej „LISÓW” – boisko przy szkole w Lisowie, ul. Szkolna 8, 25 czerwca 2022 rok – sobota, 

od godziny 17:00, 

• Turniej „NIDA” – boisko przy szkole w Nidzie nr 39, 9 lipiec 2022 rok – sobota, od godziny 

17:00, 

 



Runda finałowa 

• Turniej „BIELECKIE MŁYNY” – boisko przy świetlicy i kompleksie rekreacyjnym w Bieleckich 

Młynach ul. Akacjowa, 23 lipiec 2022 rok – sobota, od godziny 17:00. Zakończenie około 

godziny 20:00. 

Godziny i terminy mogą ulec zmianie – informacje są przekazywane bezpośrednio do kapitanów 

zespołów i zamieszczane na stronach internetowych organizatora. 

 

ZASADY RYWALIZACJI 

6. Jak gramy:  

• Rywalizacja składa się z dwóch etapów Rundy eliminacyjnej (Turniej „Nida” i „Lisów”) oraz 

Rundy finałowej (Turniej „Bieleckie Młyny”), 

• Mecz trwa 12 minut ciągłej gry (bez zmiany stron), zarówno w Rundzie eliminacyjnej jak i 

finałowej, 

• Zatrzymanie czasu: automatycznie w ostatniej minucie meczu przy „stykowym” wyniku tj. 

remis bądź przewaga jednej bramki np. 3:2; oraz na wniosek sędziów, 

• W rundzie eliminacyjnej gramy w systemie każdy z każdym (w sumie każdy zespół zagra po 7 

meczy). Po zakończeniu eliminacji w Rundzie finałowej zespoły z miejsc 1-4 zagrają w grupie 

A także systemem każdy z każdym, a zespoły z miejsc 5-8 zagrają w grupie B także systemem 

każdy z każdym, 

• Zakończenie i dekoracja uczestników po zakończeniu Rundy finałowej po Turnieju „Bieleckie 

Młyny”, około godziny 20:00 w dniu 23 lipca 2022r, 

• Kary dyscyplinarne: otrzymanie bezpośredniej czerwonej kartki powoduje pauzę zawodnika 

w meczu, w którym grał oraz w kolejnym meczu zespołu. 

7. Kolejność zespołów:  

Runda eliminacyjna 

• liczba zdobytych punktów, 

• bramki-ich różnica (w przypadku równej liczby np. 18:10 i 19:11 decyduje następny punkt),  

• bezpośrednie pojedynki (w przypadku remisu decyduje kolejny punkt), 

• większa liczba strzelonych bramek, 

• losowanie. 

Runda finałowa 

• liczba zdobytych punktów, 

• miejsce w tabeli po rundzie eliminacyjnej. 

8. Punktacja:  

• Zwycięstwo  3 punkty, 



• Remis  1 punkt, 

• Porażka 0 punktów 

W przypadku walkowera przeciwna drużyna dostaje 3 punkty i stosunek bramek 5:0. Zespół zostaje 

wykluczony po 2 nierozegranym spotkaniu.  

 

DOKUMENTACJA I INNE 

9.Zgłoszenia, zgody rodziców, klauzule informacyjne RODO. 

Kapitan/opiekun zespołu przed pierwszym meczem zespołu dostarcza wypełnione ZGŁOSZENIE 

ZESPOŁU*, w tym musi ono zawierać: 

• Podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w turnieju; 

• Każdy pełnoletni uczestnik zapoznaje się i podpisuje "Klauzulę informacyjna RODO" oraz 

zapoznania się z Regulaminem; 

• Dodatkowo jeżeli w zespole występuje osoba niepełnoletnia to druk "Zgoda rodzica na 

udział/Klauzula informacyjna RODO" podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika. 

• Kaucję, zwrotną po rozegraniu wszystkich spotkań. 

10. Podczas całego turniej będzie zapewniona opieka medyczna. 

11.Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan lub opiekun zespołu. 

12.Zespół jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem rozgrywek. 

13.Inne informacje i sprawy organizacyjne na miejscu podczas turnieju. 

14. Podsumowanie, nagrody: 

• Dyplomy – każdy zespół, 

• Piłka nożna – zespoły z miejsc I-V, 

• Puchary – zespoły z miejsc 1-IV, 

• Medale – zespoły z miejsc I-III, 

• Vouchery – zespoły z miejsc I-III,  

• Statuetki dla najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców. 

 

O sprawach nie ujętych w w/w regulaminie decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów. 

 

 

UWAGA!!! 



Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Wszelakie negatywne zachowania na boisku i poza nimi będą 

karane, łącznie z wykluczeniem zespołu z odpowiedzialnością za 

wyrządzone szkody. 

 

*Druki do pobrania ze strony internetowej www.morawica.pl lub www.koralmorawica.pl oraz 

bezpośrednio przed turniejem. 

http://www.morawica.pl/
http://www.koralmorawica.pl/

