
REGULAMIN 
TURNIEJÓ W PIŁKI NÓŻ NEJ PLAŻ ÓWEJ 

LÓTÓS Griffin Summer Cup 
 
 

1. Organizator: Pomorski Żwiązek Piłki Noz nej.  
 
2. Cele.  
2.1.  Promowanie aktywności ruchowej , mające na celu rozwijanie pasji sportowych 
u dzieci, młodzieży i dorosłych a także popularyzacja dyscypliny i podniesienie 
umiejętności piłkarskich. 
2.2. Promowanie rywalizacji w duchu fair play. 
 
3. Terminy. 
I. 5 lipca, godz. 10:00 – turniej chłopców U-11 – max 16 drużyn 
II. 12 lipca, godz. 16:00 – turniej seniorów mężczyzn – max 16 drużyn  
III. 19 lipca, godz. 16:00 – turniej seniorek kobiet – max 16 drużyn 
IV. 26 lipca, godz. 10:00 – turniej chłopców U-16 – max 16 drużyn 
V. 2 sierpnia, godz. 10:00 – turniej dziewczynek U-11 – max 10 drużyn i turniej 
dziewczynek U-13 – max 10 drużyn 
 
4. Zgłoszenia.  
Żgłoszenia przyjmowane są od 24 czerwca 2021 r. od godz. 9:00 na adres mailowy: 
griffincup@pomorski-zpn.pl   
 
5. Uczestnicy 
5.1. Turniej ma charakter otwarty zgodnie z harmonogramem powyżej.  
5.2. Maksymalna liczba zawodników w drużynie - 10 osób. 
5.3. W turnieju za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność bierze pełnoletni trener, 
opiekun zespołu, rodzic itp. wypełniając oświadczenie. 
 
6. System Rozgrywek. 
6.1. System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów. 
6.2. W przypadku 16 drużyn, system czterech grup po cztery zespoły, a do ćwierćfinałów 
wychodzą po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup. 
6.3. W przypadku mniejszej ilości drużyn organizator zastrzega sobie prawo do 
harmonogramu rozgrywek. 
6.4. Punktacja. 

▪ 3 punkty za zwycięstwo w podstawowym czasie gry 
▪ 2 punkty za zwycięstwo po dogrywce  
▪ 1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych  
▪ 0 punków za porażkę. 

6.5. Każdy mecz musi być wyłonić zwycięzcę. 
6.6. O miejscu w tabeli decyduje regulamin o organizacji rozgrywek PZPN. 

 
7. Przepisy gry. 
7.1. Żespół składa się z czterech zawodników w polu oraz bramkarza.  
7.2. Mecze rozgrywane są piłkami do piłki nożnej plażowej. 



7.3. Czas gry. 
▪ 2x10 minut ze zmianą strony – seniorzy (kobiety i mężczyźni), U-16 chłopców 
▪ 1x15 minut bez zmiany strony – U-11 i U-13 
▪ w przypadku remisu dogrywka 1x3 minuty 
▪ w przypadku remisu w dogrywce seria po 5 rzutów karnych 

7.4. Wymiar boisk 
▪ 18 x 15 m – U-11 i U-13  
▪ 35-37 x 26-28 m – U-16 i seniorzy 

7.5. Wymiar bramek. 
▪ 2 x 3 m – U-11 
▪ 2,2 x 5,5 m – U-16 i seniorzy 

7.6. Rzut karny wykonywany jest z 6 metrów (U-11 i U-13) oraz z 9 metrów (U-16 i 
seniorzy).  
7.7. Żmiany lotne tzw. „hokejowe” dokonywane w strefie zmian. 
7.8. Rzut wolny wykonywany bezpośrednim strzałem na bramkę bez muru przez 
zawodnika, który był faulowany bądź dowolnego zawodnika w przypadku zagrania ręką. 
7.9. Wznowienie autu, wykonywane jest ręką lub nogą.  
7.10. Aut bramkowy wznawiany przez bramkarza ręką. 
7.11. Sędzia może ukarać zawodników żółtą i czerwoną kartką w rozgrywkach seniorów 
lub 2 i 5 minutowym wykluczeniem a następnie czerwoną kartką za przekroczenie 
przepisów lub niesportowe zachowanie. 
7.12. W przypadku stracenia bramki, przez zespół grający w osłabieniu, na skutek kary 
minutowej bądź czerwonej kartki, kara zostaje anulowana i zespół może wprowadzić 
innego zawodnika. 
 
8. System rozgrywek 

▪ cztery grupy po cztery zespoły 
▪ do ćwierćfinałów wychodzą po dwa najlepsze zespoły 
▪ ćwierćfinały: 

I. 1A – 2B 
II. 1B – 2A 
III. 1C – 2D 
IV. 1D – 2C 

▪ półfinały 
zwycięzca I – zwycięzca III 
zwycięzca II – zwycięzca IV 

▪ zwycięzcy półfinałów zagrają o I miejsce 
▪ przegrani półfinałów zagrają o III miejsce  

 
9. Ubezpieczenie:                
Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się na własny koszt.                 

                                         
10. Opieka medyczna: 
Ópiekę medyczną zapewnia Pomorski ŻPN. 


