
OTWARTE ZAWODY MIKOŁAJKOWE 

„EMOCJE BEZ GRANIC” 2021 
Turniej Piłki Nożnej 

Hala Sportowa WKS Wawel  

REGULAMIN ZAWODÓW 

1) Turniej jest podzielony na 4 kategorie wiekowe: 

a) 05.12  

- rocznik 2013 i młodsi  

- rocznik 2011 i młodsi  

       b)   12.12  

 - rocznik 2009 i młodsi  

 - rocznik 2014/2015 i młodsi  

2) Mecze odbywają się w formule każdy z każdym.  

3) Każdy mecz trwa 15 minut.  

4) Mecze punktowane są wedle ogólnie przyjętych zasad: wygrana 3 pkt, remis 1 pkt, 
przegrana 0 pkt.  

5) Przy klasyfikacji końcowej w wypadku dwóch drużyn z równą ilością punktów pod 
uwagę bierzemy bilans meczu bezpośredniego. 

6) Trener ma do dyspozycji kadrę max.11 osób. 

7) Rzut z autu oraz rzut rożny zagrywany jest nogą zza linii końcowej. 

8) Zmiany są lotne, niepodlegające kontroli przez sędziego. 

9) Kary indywidualne wymierzane są w wymiarze czasowym: żółta kartka: 2 min przerwy ze 
zmianą zawodnika, czerwona kartka: 2 min (lub strata bramki) bez wprowadzenia zmiany 
za zawodnika ukaranego napomnieniem czasowym.  

10) Za wybitnie niesportowe oraz naganne zachowanie sędzia oraz organizator zawodów ma 
prawo do dyskwalifikacji zawodników z zawodów. 

11) Mecz odbywa się w systemie 4+1 ( w wypadku grupy 2014/2015 i młodsi jest to 5+1) 

12) Zawodnicy z grup wiekowych 2013 i młodsi, oraz 2014/2015 i młodsi mogą wprowadzać 
piłkę z autu prowadzeniem. Z autu nie może paść bramka bezpośrednio bez wymiany 
podania lub kontaktu z piłką innego zawodnika.  

13) Pozostałe grupy wiekowe wprowadzają piłkę z autu podaniem.  



ORGANIZACJA ZAWODÓW 

1) W każdej z kategorii wiekowych występuję po 6 zespołów. 

2) Zespół może liczyć max. 12 osób ( 11 + trener ).  

3) Każdy zespół otrzymuje swoją szatnie na czas trwania zawodów. Trener dostaje klucz 
i jako opiekun grupy jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody oraz pozostawione w 
szatni rzeczy osobiste.  

4) W czasie trwania turnieju, każdy zespół będzie miał wyznaczoną przerwę 
śniadaniową oraz konkursową.  

5) Konkursy oraz paczki mikołajkowe zapewnia organizator zawodów.  

6) Klasyfikacja końcowa zawodów nie wpływa na jakość nagród otrzymywanych przez 
drużyny uczestniczące. Każdy zawodnik i trener otrzyma pamiątkowy medal oraz 
torbę od Mikołaja.  

7) Podczas zawodów zostaną wyłonione 3 indywidualne wyróżnienia: NAJLEPSZY 
BRAMKARZ, NAJLEPSZY ZAWODNIK, ORAZ NAGRODA KONKURSOWA.  

8) Nagrody indywidualne przyznają organizatorzy.  

9) Zawodnicy i trenerzy na czas trwania zawodów są zwolnieni z obowiązku noszenia 
maseczek.  

10) Wszystkie pytania związane z organizacją zawodów prosimy kierować do trenerów 
koordynujących wydarzenie: 

- Talowski Bartosz 664 630 304 

- Urban Jerzy 660 066 999 

Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, za terenie hali mogą 
znajdować się TYLKO trenerzy, zawodnicy oraz organizatorzy zawodów. 
Rodzice, widzowie, opiekunowie będą wypraszani z obiektu !


