
  

                  TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ
                         w Mikołowie
       www.rbsport.futbolowo.pl

                                                                             dla dzieci ROCZNIKA 
      2003/2004



29.05.2011 /niedziela/ - Orlik przy Klubie AKS Mikolow, ul. Zawilcow 8 

    zagrają: AKS Mikołów, Akademia Orlika Mikołów, Siódemka Tychy, Orlik Ruda 
                  Śląska, Jadwiga Kraków, Polonia Łaziska, UKS Centrum Pszczyna, 
                  Podbeskidzie Bielko Biała

12.06.2011 /niedziela/ - Orlik przy Klubie AKS Mikolow, ul. Zawilcow 8 

    zagrają: AKS Mikołów, Akademia Orlika Mikołów, GKS Katowice, MUKP Dąbrowa 
                 Górnicza, Ruch Radzionków, Górnik Libiąż, Piłkarz Sosnowiec.

Kontakt - Robert Brysz 508 627 938 rbsport@o2.pl 
www.rbsport.futbolowo.pl

portal dla trenerów - www.footballtrening.pl            



REGULAMIN:
1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy z danego rocznika i młodsi.

2. Przed turniejem należy wypełnić listę zawodników (wraz z stałymi numerami graczy). Zawodnicy
powinni posiadać odpowiednie obuwie piłkarskie oraz badania lekarskie.

3. Początek turnieju o godz. 9.00. Zakończenie około godz.15.00.
4. Gramy po 15 minut.

5. Na boisku gra 6 zawodników + bramkarz. Zmiany systemem hokejowym. Kadra drużyny może
składać się maksymalnie z 14 zawodników.

6. Drużyny ubezpieczają się w własnym zakresie
7. Opiekunowie zespołów ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez

podopiecznych.
8. Gramy w 2 grupach po 4 zespoły. 2 najlepsze awansują do półfinałów ("na krzyż"). Miejsca 4 graja w meczu 

o 7-8 miejsce, a miejsca 3 grają w meczu o 5-6 miejsce w Turnieju.
9. O miejscu w grupie decyduje: ilość pkt, wynik bezpośredniego meczu, większa różnica bramek,
większa liczba zdobytych bramek, rzuty karne. Jeżeli więcej niż 2 drużyny mają tyle samo punktów

to robimy małą tabelkę biorąc pod uwagę mecze zainteresowanych drużyn.
10. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GRY:
- wyrzut z autu rękami zza głowy,

- rzuty wolne bezpośrednie
- kary wychowawcze 2 min (brutalny, taktyczny faul, przebywanie większej ilosci zawodników na

boisku, inne przewinienia), po stracie gola – kara anulowana.
- nie ma spalonych,

- bramkarz dowolnie wznawia grę,
- sędzia ma prawo doliczyć czas za celowe opóźnianie gry.

10.Przed meczem prosimy o jak najszybsze stawienie się na boisku, aby nie tracić cennego czasu.
11.W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania turnieju decydować

będzie sędzia lub organizator.
12. Prosimy o zachowanie porządku na całym obiekcie.


