
 

Regulamin I Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego z Okazji 100 - lecia 

Odzyskania Niepodległości. 

   8 grudnia 2018 w Cewicach.  

Godzina 9.00 Hala Sportowa Zespołu Szkól w Cewicach. 
§ 1. Cel turnieju 

Celem turnieju organizowanego przez KS Leśnik Cewice i Grupę wspierającą 

„PRZYJACIELE LEŚNIKA CEWICE” jest promowanie sportowej aktywności i zasad gry fair 

play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych 

działań sportowych na obiektach  zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice. 

§ 2. Uczestnicy 

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny dziecięce pod opieką dorosłego opiekuna. 

Zespoły podzielono na dwie kategorie wiekowe: 

 kategoria – A roczniki - 2004-2006 – drużyny składają się z zawodników i zawodniczek do 14 

roku życia włącznie, 

kategoria – B – roczniki - 2007-2009 – drużyny składają się z zawodników i zawodniczek w 

wieku do 11 roku życia włącznie, 

kategoria – C – roczniki - 2010-2012– – drużyny składają się z zawodników i zawodniczek w 

wieku do 8 roku życia włącznie, 

 Maksymalna liczba zespołów w każdej kategorii po 6.  

§ 3. Miejsce i przepisy gry 

1. Turniej odbędzie sie na boisku piłkarskim w Cewicach. 

2. Bramka: wymiary 2 x 5 m i 3x1,55 

3. Mecze rozgrywane będą piłka nożną o rozmiarze 4  

4. Czas gry: 1 x 10 minut  . 

5. Zespół liczy max. 9 zawodników.  Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + 

bramkarz, oraz max. 3 zawodników rezerwowych. 

6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu sportowym.  

7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 

8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy. 

10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. 

11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linie środkową boiska, to drużyna 

przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 

12. Gra bez „spalonego”. 

13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy 

jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej 

boiska, nie dalej niż 3 metry od niej. 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

znajdować sie przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki. 

15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki. 

16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami powszechnymi piłki nożnej. 

§ 4. Punktacja: 

1. Drużyny grają systemem „każdy z każdym” lub podzielone zostaną na grupy. Za wygrany 

mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., 

za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt. 

2. O kolejności miejsc w tabeli decydują: 

• Większa liczba zdobytych punktów. 

• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=115257
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A/ wynik bezpośredniego spotkania, 

B/ lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

C/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły 

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą, uwzględniając wyłącznie spotkania 

między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami 

podanymi w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań 

pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serie 

rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są 

najpierw po 3, potem po 1 aż do skutku. 

§ 5. Ubezpieczenie; 

Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 

§ 6. Nagrody. 

Na uczestników czekają puchary, medale i dyplomy. Wszystkie drużyny otrzymają, medale      i 

dyplomy.   

§ 7. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone zgodnie z załączoną listą startową 

drużyny. Zawodnik  może być zgłoszony tylko do jednej drużyny; drużyna może być zgłoszona 

tylko do jednej kategorii wiekowej zgodnie § 2  Regulaminu letniego turnieju piłkarskiego - O 

Puchar Wójta Gminy Cewice. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  Termin 

zgłoszeń do 6 grudnia 2018 roku tel. 784687295, 509834906 lub na adres mailowy 

lesnik.cewice@pomorski-zpn.pl. 

Lista startowa i zgody rodziców powinny być dostarczone do sekretariatu w dniu 

zawodów do godziny 9.00, lub do 8 grudnia drogą elektroniczną na adres mailowy 

lesnik.cewice@pomorski-zpn.pl. 

§ 8. W związku, że turniej jest adresowany do dzieci w kategoriach wiekowych wszyscy 

zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (wiek - legitymacja szkolna),  

ponadto zawodnicy muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców. 

§ 9. Organizator zapewnia wodę mineralną w czasie trwania turnieju dla każdego uczestnika.   

§10. Regulamin, lista  startowa drużyny, wzór zgody rodziców do pobrania na stronach: GCK 

w Cewicach www.gck.cewice.pl; ZKP – www.kaszubi.pl/o/cewice; Urzędu Gminy Cewice - 

www.cewice.pl; www.facebook.com/Leśnik-Cewice-Juniorzy 

§ 12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe kontuzje i urazy. Ubezpieczenie 

we własnym zakresie uczestników turnieju. 

 

 § 11. Zgłoszenie zawodnika lub zawodniczki do turnieju poprzez umieszczenie jego imienia       

i nazwiska na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się                            

i zaakceptowaniu Regulaminu letniego turnieju piłkarskiego. 

 

 

http://www.cewice.pl/

