
REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR PREZESA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

U-12 (2009 i młodsi) oraz U-11 (2010 i młodsi) 
 

Organizator: 
Pomorski Związek Piłki Nożnej, gospodarze meczów eliminacyjnych 

Ubezpieczenie: 
Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się na własny koszt. 

Uczestnicy: 
W rozgrywkach o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN mogą uczestniczyć 
zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry w systemie Extranet 
na rundę jesienną sezonu 2020/21.  

U-12: zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 12 rok życia i młodsi 
tj. urodzeni w 2009 roku i młodsi. 

U-11: zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 11 rok życia i młodsi 
tj. urodzeni w 2010 roku i młodsi. 

Listę zawodników (zał. 1) należy wręczyć sędziemu przed rozpoczęciem 
spotkania. 

Zgłoszenie drużyn do rozgrywek: 
Zgłoszenie drużyn odbywa się drogą mailową na adres 
zgloszenia@pomorski-zpn.pl, w nieprzekraczalnym terminie 
08.12.2020 r. godz. 10:00. W tytule maila należy podać kategorię wiekową 
i nazwę drużyny. W treści maila należy również podać imię, nazwisko oraz 
telefon kontaktowy do opiekuna drużyny. Zgłoszenia są przyjmowane tylko 
z adresów zarejestrowanych w domenie @pomorski-zpn.pl.  

System rozgrywek: 
Rozgrywki będą odbywać się systemem pucharowym. W zależności od 
ilości zgłoszonych drużyn rozlosowana zostanie drabinka turniejowa. 
Termin rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszeń. 

Zwycięskie drużyny z obu kategorii wiekowych muszą zostać wyłonione 
do dnia 31.01.2021 r. 

Obowiązki gospodarza meczu: 
Gospodarz zobowiązany jest do zapewnienia: 

1. Hali sportowej o wymiarach nie większych niż 40m x 20m wraz z 
bramkami o wymiarach 3m x 2m; 

2. Opieki medycznej przez cały czas trwania meczu; 



3. Pokrycia kosztów obsługi sędziowskiej (1 sędzia). Istnieje możliwość 
rozliczenia delegacji sędziowskiej za pośrednictwem Pomorskiego 
ZPN; 

4. Reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
rządowymi. 

Koszty związane z obsługą sędziowską w półfinałach i finałach zapewnia 
Pomorski ZPN. 

Zasady gry: 
1. Czas gry: 2 x 30 min bez zatrzymywanego czasu gry, sędzia 

dodatkowo może doliczyć czas stracony w skutek nieprzewidzianych 
przerw w grze; 

2. Drużyny składają się z 14 zawodników wpisanych do protokołu 
meczowego (zał. 1). Jednocześnie na boisku może przebywać 
5 zawodników tj. 4 zawodników w polu + bramkarz. 

3. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę 
zawodników. Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych. 

4. Mecze rozgrywa się piłkami o rozmiarze nr 4 wykorzystywanymi 
w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej. 

5. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie 
zarządzony wrzut na boisko na wysokości danego zdarzenia, 
przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia; 

6. Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, uderzając 
nieruchomo stojącą piłkę, odległość przeciwnika od piłki minimum 
2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na 
boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania. 

7. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego 
na wprost bramki). 

8. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym 
jednocześnie polem karnym. 

9. Gra z bramkarzem bez ograniczeń. 
10. Brak fauli akumulowanych. 
11. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do 

gry z pola bramkowego ręką, do połowy boiska. Za naruszenie 
przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej 
z linii środkowej.  

12. W przypadku wyniku remisowego po upływie regulaminowego czasu 
gry, zarządzona zostanie seria rzutów karnych (po 3). W przypadku, 
gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia 
zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż 
do rozstrzygnięcia. 

13. W przypadku wycofania drużyny w terminie poniżej czterech dni klub 
zostanie obciążony sankcją finansową w wysokości 300 zł. 



Kary: 
Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo 
wykluczyć zawodnika z gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego 
samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. Drużyna, 
której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem 
z gry może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego 
zawodnika. 

Protesty: 
Protesty można składać w terminie do 24 godzin od zakończenia zawodów 
na adres pomorski@zpn.pl. Protesty rozpatrywane są przez Komisję 
ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. Decyzje Komisji są ostateczne. 
 

 
 

Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 


