Regulamin XVIII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Warszawa, 21.06.2017
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
DEPARTAMENT GRASSROOTS

REGULAMIN XVIII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem XVIII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (zwanym dalej
Turniejem) jest Polski Związek Piłki Nożnej.
2. Nadzór nad Turniejem prowadzi Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. XVIII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywa się na podstawie
przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi
postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
CEL TURNIEJU
1. Celem rozgrywek jest:
a. Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie
poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk
sportowych.
b. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników.
c. Wyłonienie zwycięzców - drużyn chłopców i dziewczynek w kategoriach U-8, U-10 i U-12.
d. Kategorie wiekowe:
• U-8: rocznik 2010 i 2011
• U-10: rocznik 2008 i 2009
• U-12: rocznik 2006 i 2007
§3
DEFINICJE
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a. Potwierdzenie ligowe – status zawodnika informujący o rejestracji w klubie ligowym
b. Uprawnienie ligowe – dopuszczenie zawodnika do rozgrywek ligowych w danym sezonie
c. Klub sportowy – klub biorący udział w oficjalnych rozgrywkach Polskiego Związku Piłki
Nożnej
d. Rozgrywki ligowe – oficjalne rozgrywki ligowe organizowane przez Polski Związek Piłki
Nożnej lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.
e. Podmiot prowadzące działalność edukacyjno-sportową – podmiot, który zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) prowadzą działalność w obszarze sportu, rekreacji
oraz edukacji.
f. Przepisy Gry – dokument wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej opisujący aktualnie
obowiązujące zasady gry w piłkę nożną w bieżącym sezonie. Dokument jest dostępny na
stronie www.pzpn.pl
g. Przepisy gry w Turnieju – zasady gry zdefiniowane dla aktualnej edycji Turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
h. Definicje podmiotów:
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•
•
•
•
•

Szkoła - jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem
i wychowaniem - zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie.
Uczniowski Klub Sportowy - specjalnm rodzaj stowarzyszenia stworzony na
potrzeby rywalizacji nieletnich zawodników – zarówno dzieci jak i młodzieży.
Klub sportowy - podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele
i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu.
Akademia Młodych Orłów – akademia powstała na mocy trójstronnego
porozumienia pomiędzy PZPN, Wojewódzkim ZPN i miastem bądź gminą.
Inne - podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
§4
FORMUŁA TURNIEJU

1.

2.

W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty:
a. Szkoły Podstawowe,
b. Uczniowskie Kluby Sportowe,
c. Akademie Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej,
d. Kluby sportowe,
e. Inne – podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.
Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich etapów XVIII edycji Turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej rozgrywany będzie według poniższego
schematu:
I.
dla kategorii U-10 oraz U-12:
a. etapy gminne,
b. etapy powiatowe,
c. etapy wojewódzkie,
d. etap ogólnopolski.
II.
dla kategorii U-8:
a. etapy gminne,
b. etapy powiatowe,
c. finały wojewódzkie, gdzie zostanie wyłoniony Mistrz Województwa

Każdy z poszczególnych etapów kończy się finałem.
3. Departament Grassroots PZPN decyduje o schemacie rozgrywek w danym województwie.
4. Rozgrywki na etapie gminnym i powiatowym organizują i przeprowadzają Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej.
5. Finały Wojewódzkie przeprowadza Departament Grassroots PZPN z Wojewódzkimi Związkami
Piłki Nożnej.
6. Finały Wojewódzkie wyłonią Mistrzów Województwa w kategorii U-8.
7. Finały Wojewódzkie wyłonią najlepsze drużyny województwa w kategoriach U-10 i U-12, które
będą reprezentować dane województwo w Finale Ogólnopolskim.
8. Finał Ogólnopolski przeprowadza Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej.
9. Finał Ogólnopolski wyłoni zwycięzców wśród dziewczynek i chłopców w kategoriach U-10 i U-12.
10. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi być uczniem szkoły podstawowej. Zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku r. Nr 1943) klasy zerowe oraz
oddziały przedszkolne nie stanowią części szkoły podstawowej. W rozgrywkach wszystkich
szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników:
• urodzonych od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 - (dla kategorii U- 8),
• urodzonych od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 - (dla kategorii U-10),
• urodzonych od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 - (dla kategorii U-12).
11. Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii
U- 8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-10 i U-12.
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12. Dopuszcza się tylko i wyłącznie w drużynach U-10 oraz U-12 rejestrację maksymalnie 2 osób
z rocznika, tzn.: w kategorii U-12 – 2 osoby z roczników: 2008 i 2009; w kategorii U-10 – 2 osoby
z rocznika: 2010.
13. Dopuszcza się do rejestracji, a tym samym do udziału w rozgrywkach, 2 dziewczynek w drużynie
chłopców w kategorii U-8 oraz 3 dziewczynek w drużynie chłopców w kategoriach U-10 i U-12.
14. Regulamin dopuszcza uzupełnianie składu drużyny pomiędzy etapami do maksymalnej liczby
zawodników przewidzianej w danej kategorii.
15. Zawodnicy powołani do oficjalnej reprezentacji województwa w oficjalnych rozgrywkach PZPN
mogą reprezentować swój podmiot w Turnieju, jeśli spełniają wymogi uczestnictwa w Turnieju.
§5
HARMONOGRAM I WYMOGI
1.

Zgłoszenie drużyn do udziału w Turnieju odbywa się na podstawie wypełnionego i wysłanego
drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.laczynaspilka.pl do dnia
30 września 2017.
2. Organizator upoważnia firmę telemarketingową do kontaktu, przekazywania oraz pozyskiwania
informacji na temat zgłoszeń do Turnieju. Pełne zgłoszenie drużyny następuje dopiero po
rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.laczynaspilka.pl, zgodnie
z paragrafem 5, punkt 1.
3. Trener po zgłoszeniu drużyny do Turnieju, musi potwierdzić jej udział w XVIII edycji poprzez
zarejestrowanie listy zawodników w internetowym formularzu rejestracyjnym kompatybilnym
z systemem Extranet PZPN, dostępnym na www.laczynaspilka.pl.
4. Etapy gminne i powiatowe odbędą się w dniach od 5 października 2017 do 9 marca 2018 roku.
Miejsca rozgrywania finałów gminnych i powiatowych podane zostaną na stronie internetowej
www.zpodworkanastadion.pl oraz przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w osobie
wyznaczonego Koordynatora Wojewódzkiego Turnieju na minimum 5 dni przed wyznaczonym
terminem.
5. Finały Wojewódzkie odbędą się w okresie 19 marca – 20 kwietnia 2018 r. Miejsca rozgrywania
finałów wojewódzkich podane zostaną do 10 marca 2018 roku na stronie internetowej turnieju
www.zpodworkanastadion.pl.
6. Finał Ogólnopolski odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 2 maja 2018r. w Warszawie.
7. Harmonogram finałów gminnych, powiatowych oraz finałów wojewódzkich zostanie ustalony na
podstawie liczby zarejestrowanych drużyn i opublikowany na oficjalnej stronie Turnieju:
www.zpodworkanastadion.pl
8. Trener odpowiada za śledzenie informacji odnośnie terminów poszczególnych etapów rozgrywek.
9. Zespół biorący udział w Turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien
zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do Turnieju od następstw
nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających sport, a Organizator ma prawo weryfikacji tego
faktu i żądania przedstawienia przez Trenera dokumentu właściwej polisy.
10. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie zawodników wydrukowanej
z systemu, potwierdzonej pieczątką instytucji oraz podpisanej przez:
a. W przypadku szkoły podstawowej - dyrektora szkoły
b. w przypadku UKSu - prezesa UKS
c. w przypadku klubu sportowego - prezesa klubu
d. w przypadku Akademii Młodych Orłów - przez Trenera Koordynatora Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej właściwego dla danej AMO
e. w przypadku podmiotów typu Inne – przez osobę widniejącą w rejestrze KRS lub
dokumentach założycielskich
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11. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu na każdym etapie rozgrywek jest posiadanie:
a. ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem (bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
wraz z zaświadczeniem od Dyrektora Szkoły potwierdzającym, że dane dziecko jest uczniem
konkretnej placówki),
b. oryginalnej zgody rodziców/opiekunów prawnych z XVIII edycji Turnieju wraz z wymaganymi
podpisami (załącznik nr 1).
12. Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny
we wszystkich etapach rozgrywek i przez cały czas trwania Turnieju.
13. Reprezentacja szkoły składa się tylko z uczniów danej szkoły, za wyjątkiem sytuacji
w par. 5 pkt 14. Zawodnicy z potwierdzeniem ligowym w systemie Extranet mogą wziąć udział
w Turnieju jako reprezentanci swojej szkoły.
14. Kilka szkół z jednej gminy ma możliwość wystawienia jednej wspólnej drużyny w poszczególnych
kategoriach wiekowych, pod warunkiem że wszystkie te podmioty (szkoły) mają łącznie nie więcej
niż 300 uczniów. Dodatkowym warunkiem dopuszczenia tak stworzonej drużyny jest przekazanie
do biura zawodów, na każdym etapie turnieju, oświadczeń od dyrektorów wszystkich placówek
wystawiających wspólną drużynę o liczbie uczniów danej szkoły.
15. Reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego może składać się z zawodników, którzy:
a. są potwierdzeni ligowo w swoim macierzystym UKSie w systemie Extranet
b. nie są potwierdzeni ligowo w innych podmiotach w systemie Extranet, ale są członkami
danego UKSu.
16. Reprezentacja Klubu Sportowego może składać się wyłącznie z zawodników, którzy nie są
potwierdzeni ligowo w systemie Extranet, ale są członkami danego klubu sportowego.
17. Reprezentacja Akademii Młodych Orłów składa się tylko z członków tej Akademii Młodych Orłów
w danym mieście. Zawodnicy potwierdzeni ligowo w systemie Extranet mogą wziąć udział
w Turnieju jako reprezentanci swojej Akademii Młodych Orłów z zastrzeżeniem
paragrafu 5, pkt 12.
18. Podmioty zarejestrowane jako „inne”, zdefiniowane w paragrafie 4 punkt 1e mogą zgłosić
wyłącznie zawodników, którzy nie są potwierdzeni ligowo w systemie Extranet.
§6
REJESTRACJA DRUŻYNY
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zgłoszenia do Turnieju może dokonać trener drużyny reprezentującej podmioty wymienione
w §4 punkt 1, który ma lub założy swoje konto na portalu www.laczynaspilka.pl i wypełni
internetowy formularz zgłoszeniowy w czasie wskazanym w §5 punkt 1.
Rejestracja listy zawodników i ewentualne wprowadzenie zmian jest możliwe do końca dnia
poprzedzającego pierwsze rozgrywki danej drużyny w Turnieju.
Do udziału w Turnieju na każdym jego etapie niezbędne jest przekazanie przed rozpoczęciem
rozgrywek do Biura Turnieju następujących dokumentów:
a. formularz rejestracyjny drużyny wydrukowany z konta na portalu www.laczynaspilka.pl
wraz z listą zawodników potwierdzoną zgodnie z paragrafem 5, pkt 10. Lista musi być
wygenerowana najwcześniej na 5 dni przed datą rozgrywek),
b. wypełnione i podpisane oryginalne zgody rodziców XVIII edycji Turnieju (załącznik nr 1),
c. ważne legitymacje szkolne (lub w przypadku ich braku inny dokument ze zdjęciem oraz
zaświadczenie od Dyrektora Szkoły potwierdzające, że dane dziecko jest uczniem
konkretnej placówki).
Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje niedopuszczenie
drużyny lub zawodnika do rozgrywek.
Trenerzy biorący udział w finale wojewódzkim zobowiązani są do potwierdzenia udziału drużyny
w finale wojewódzkim u koordynatora wojewódzkiego do 15 marca 2018.
W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale wojewódzkim prawo do gry uzyskuje drużyna,
która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.
Zwycięzca finału wojewódzkiego w kategoriach U-10 i U-12 jest automatycznie uczestnikiem
Finału Ogólnopolskiego.
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8.
9.

Skład drużyny biorącej udział w finale ogólnopolskim to 10 zawodników.
Zwycięzcy finałów wojewódzkich zobowiązani są w przeciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych po
jego zakończeniu do potwierdzenia udziału drużyny w finale ogólnopolskim poprzez przesłanie
maila na adres turniej@pzpn.pl.
10. Na finał ogólnopolski drużyna musi dostarczyć nowy, aktualny formularz zgłoszeniowy z listą
zawodników.
11. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale ogólnopolskim prawo do gry uzyskuje drużyna,
która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.
§7
PUNKTACJA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Stosuje się następującą punktację:
a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty;
b. za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt;
c. za przegraną 0 punktów.
W Turnieju (na każdym jego etapie) kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje
w kolejności:
a. Wynik bezpośredniego spotkania;
b. Korzystniejsza różnica bramek;
c. Większa liczba strzelonych bramek;
d. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o zajętym
miejscu decyduje w kolejności:
a. mała tabela zawierająca wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
b. korzystniejsza różnica bramek,
c. większa liczba strzelonych bramek,
d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
Jeżeli na danym etapie turnieju przewidziana jest faza pucharowa zawsze awansują do niej 4, 8
lub 16 drużyn.
W przypadku gdy w celu wyłonienia zespołów awansujących do fazy pucharowej potrzebne jest
porównanie bilansów zespołów, które zajęły takie same miejsca w swoich grupach tworzy się
dodatkową tabelę, gdzie o ich miejscach decydują w kolejności:
a. liczba zdobytych punktów w rozgrywkach grupowych,
b. korzystniejsza różnica bramek,
c. większa liczba strzelonych bramek,
d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Jeżeli konieczne jest porównanie bilansów zespołów zajmujących to samo miejsce w grupach
różniących się liczbą drużyn, na potrzeby utworzenia tabeli, o której mowa w paragrafie 7
punkcie 6, drużynom z grup liczących więcej drużyn odejmuje się wynik za spotkanie rozegrane z
drużyną, która w tej grupie zajęła ostatnie miejsce.
§8
DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na
podstawie decyzji Departamentu Grassroots PZPN. W takim przypadku spotkania rozegrane przez
wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść
drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe
zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby związanej z daną
drużyną.
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§9
PRZEPISY GRY W TURNIEJU
1. POLE GRY
a. Nawierzchnia pola gry
Mecze rozgrywane mogą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią, również
na boiskach typu „Orlik”.
b. Dopuszcza się rozgrywanie Turnieju na etapie gminnym i powiatowym w halach sportowych
lub na boiskach pod „balonem” (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).
c. Wymiary pola gry
- dla kategorii U-8: szer. 26 m, dł. 39-41 m,
- dla kategorii U-10 i U-12: szer. 26 m, dł. 48-50 m.
Szczegółowe wymiary boisk dla wszystkich kategorii według załącznika nr 2.
d. Oznaczenia pola gry
Pole gry może być oznaczone liniami ciągłymi, liniami przerywanymi bądź przy użyciu płaskich
„stożków”.
e. Wymiary bramek:
- dla kategorii U-8: szerokość 3 m, wysokość 1,55 m;
- dla kategorii U-10 i U-12: szerokość 5 m, wysokość 2 m.
f. Dopuszczalne jest zastosowanie bramek tzw. teleskopowych.
g. W sytuacji, o której mowa w par. 9, pkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia
wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (par. 9, pkt 1c) i bramek (par. 9,
pkt 1e) na mniejszych boiskach z wykorzystaniem bramek o wymiarach 3x2 m.
2.

PIŁKA
Mecze w każdej kategorii wiekowej rozgrywa się piłkami w rozmiarze 4.

3.

ZAWODNICY
a. Liczba zawodników
Drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z:
- dla kategorii U-8: minimum 5 i maksimum 10 zawodników.
- dla kategorii U-10 i U-12: minimum 6 i maksimum 10 zawodników.
- maksymalnie dwóch osób (opiekunów) dorosłych w tym Trenera.
b. W meczu biorą udział dwie drużyny, a na boisku w składzie każdej z nich jednocześnie gra
nie więcej niż:
- dla kategorii U-8: 5 zawodników,
- dla kategorii U-10 i U-12: 6 zawodników.
c. Minimalna liczba zawodników każdej drużyny na boisku, aby zawody mogły być rozpoczęte i
kontynuowane:
- dla kategorii U-8: 4 zawodników,
- dla kategorii U-10 i U-12: 4 zawodników.
d. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej połowie boiska
przy linii środkowej boiska.
e. W sytuacji, o której mowa w par. 9, pkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia
wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (par. 9, pkt 1c) i bramek (par. 9,
pkt 1e) dopuszcza się grę z mniejszą liczbą zawodników. Decyzję o liczbie zawodników
podejmuje Koordynator Finału wraz z sędziami.

4.

UBIÓR ZAWODNIKÓW
a. Zawodnicy muszą brać udział w poszczególnych etapach rozgrywek w strojach mogących
odróżnić ich od drużyny przeciwnej. W trakcie finału ogólnopolskiego zawodnicy muszą
posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów oraz mają obowiązek
występować z tymi samymi numerami przez cały czas trwania ogólnopolskich rozgrywek.
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b. W przypadku dostarczenia przez Organizatora strojów sportowych lub oznaczników dla
uczestników rozgrywek danego szczebla, zawodnicy są zobowiązani do rozgrywania
wszystkich spotkań w tych strojach.
c. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy, korkotrampki).
Obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
d. W przypadku rozgrywania meczów na halach sportowych obowiązuje obuwie z płaską
podeszwą.
5.

SĘDZIA
W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. Mecze mogą być sędziowane przez
dwóch sędziów na podstawie decyzji koordynatora finału Turnieju.

6.

POZOSTALI SĘDZIOWIE
Nie dotyczy

7.

CZAS TRWANIA ZAWODÓW
a. Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut.
b. Przerwa między częściami zawodów wynosi nie więcej niż 5 minut.

8.

ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY
Z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

9.

PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ

10. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY
W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym w fazie pucharowej drużyny wykonują
serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła
przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że
odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych.
Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy
z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty.
11. SPALONY
Nie obowiązuje.
12. GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE
a. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
 pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie),
a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,
 drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie),
a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych,
 czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania (zespół gra
w komplecie).
 Oznacza to, że zawodnik winien być wykluczony z powodu trzeciej dwuminutowej kary.
 Za naprawdę poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne
zachowanie, oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, obelżywego,
obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu stosować karę wykluczenia (zespół gra
w komplecie).
 Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu wznowienia gry.
13. RZUTY WOLNE
a. Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie są rzutami wolnymi pośrednimi.
b. Rzuty wolne na połowie przeciwnika są bezpośrednie lub pośrednie według wskazania
sędziego.
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c. Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się
w odległości co najmniej 5 m od piłki.
14. RZUT KARNY
a. Rzut karny wykonuje się z odległości:
- dla kategorii U-8: 7 metrów
- dla kategorii U-10 i U-12: 9 metrów.
b. Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów
od piłki.
15. WRZUT
a. Procedura:
Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej nieruchomo
na linii bądź poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze
i zawodnik może wykonać dowolne zagranie.
b. Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką.
c. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 3 m od piłki.
16. RZUT OD BRAMKI
a. Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego
zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne.
b. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do
gry.
c. Po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut
wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie
korzyści).
17. RZUT ROŻNY
18. Inne przepisy gry w trakcie turnieju
a. Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po chwycie w trakcie gry następuje w sposób dowolny.
Piłka będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być dotknięta przez
innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli przeleci na drugą połowę, sędzia
podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści).
b. Sędzia ma prawo w trakcie meczu wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna lub kibica zespołu
ZIELONĄ KARTKĄ za wybitne zachowania fair play wobec rywala.
c. Trener drużyny może poruszać się wyłącznie w obrębie własnej połowy boiska i przestrzeni
pomiędzy boiskami.
19. W pozostałych punktach obowiązują aktualne Przepisy Gry.
§ 10
OBSADA SĘDZIOWSKA
Do rozgrywek gminnych, powiatowych i wojewódzkich obsadę sędziowską zapewniają odpowiednie
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, dla Finału Ogólnopolskiego – Polski Związek Piłki Nożnej.
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§ 11
NAGRODY
1. Zwycięzcy XVIII edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii chłopców
oraz kategorii dziewcząt U-10 i U-12 otrzymają Puchar Tymbarku, nagrodę główną, nagrody
rzeczowe oraz medale w kolorze złotym.
2. Zwycięzcy XVIII edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” na poziomie
wojewódzkim, w kategorii chłopców oraz kategorii dziewcząt U-8 otrzymają tytuł Mistrza
Województwa w swojej kategorii wiekowej, puchar, nagrody rzeczowe oraz medale w kolorze
złotym.
3. W Finale Wojewódzkim oraz Finale Ogólnopolskim drużyny, we wszystkich kategoriach
wiekowych, które zajmą II miejsca otrzymają medale w kolorze srebrnym, a drużyny z III miejsc –
medale w kolorze brązowym.
4. Wszystkie drużyny biorące udział w finale ogólnopolskim otrzymają pamiątkowe medale, puchary,
dyplomy oraz upominki.
5. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników, najlepszych bramkarzy i najlepszych strzelców
zostaną przyznane, we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno wśród dziewczynek, jak
i chłopców na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskim.
6. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą, najwyższa liczbę bramek, to nagrodę dla
najlepszego strzelca zdobywa zawodnik, którego drużyna zajęła najwyższe miejsce w turnieju.
7. Nagrodą główną dla zwycięzców Turnieju w kategorii U-10 i U-12 jest uczestnictwo w meczu
Reprezentacji Polski.
8. Podczas rozgrywek zostanie wyłoniony „Najlepszy Trener Turnieju”, który zostanie nagrodzony
przez Departament Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej szkoleniem w zakresie podniesienia
kwalifikacji trenerskich.
§ 12
PROTESTY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rozpatrywane będą przez Koordynatora Turnieju
z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej na danym szczeblu rozgrywek.
Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed rozpoczęciem
spotkania zainteresowanych zespołów lub w trakcie jego trwania.
Protesty złożone po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.
Protesty należy składać w Biurze Zawodów na ręce Koordynatora Turnieju z ramienia Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna, potwierdzenie w systemie
Extranet) przez Trenera innej drużyny może nastąpić w Biurze Zawodów tylko i wyłącznie w trakcie
trwania fazy grupowej rozgrywek.
Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna, potwierdzenie
w systemie Extranet) przez Trenera innej drużyny może nastąpić w Biurze Zawodów w trakcie
trwania fazy pucharowej rozgrywek, o ile dane zespoły nie rozegrały ze sobą spotkania w fazie
grupowej.
§ 13
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego
regulaminu decyzje podejmuje Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
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