
 
 

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej „Deyna Junior”   

z okazji 70 urodzin Kazimierza Deyny. 
 

I.  TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

1. Termin: 23 października 2017 r. 

2. Boiska o sztucznej nawierzchni przy Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby                             

w Starogardzie Gdańskim 

3. Rozpoczęcie turnieju o godz. 9:30, odprawa techniczna z nauczycielami o godz. 9:00. 

II. UCZESTNICTWO 

W zawodach startują uczniowie z jednej szkoły: 

1. młodzież urodzona w latach 2005 i młodsi. 

2. młodzież urodzona w latach 2002 – 2004. 

 

 Drużyna liczy do 10 zawodników  (w całym turnieju) chłopcy, dziewczęta lub mieszana. 

 Szkoła  może wystawić maksymalnie po dwie drużyny w każdej kat. wiekowej. 

 

III. PRZEPISY GRY 
 Drużyna składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz + 4 rezerwowych. 

 W igrzyskach obowiązują przepisy PZPN, 

     Mecze rozgrywane będą piłką nr „5” 

 Bramki: 3-5x2 m. 

 Czas gry: 2 x 10 – 15 minut + 5 minut przerwy; 

 Czas gry oraz system rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszeń; 

 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, 

 Gra bez "spalonego" 

 Zmiany zawodników systemem „hokejowym” (błędy będą karane stratą piłki, wykluczeniem, rzutem 

karnym z 7 m za złą zmianę bramkarza); 

 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą   w obrębie własnej połowy boiska; 

 Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej; 

 Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5  min., i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu) 

 

IV. ZGŁOSZENIA PISEMNE 

Zgłoszenia zespołów do 19.10.2017 r. (czwartek) godz. 15:00 na adres e-mail: imprezy@osir.com.pl                      

lub telefonicznie: 792 893 901 Michał Hinc 

V. PUNKTACJA 

Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3pkt, za remis 1pkt, za przegrane spotkanie 0pkt; 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. Większa liczba zdobytych punktów; 
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

a) większa liczba zdobytych punktów w turnieju pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz/e) 

b) korzystniejsza różna między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; 
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c) lepsza różnica bramek w całym turnieju; 

d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju; 

3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi zespołami. 

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą  2 x 5 

minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie  do skutku. 

 

VI. NAGRODY 

Dyplomy, medale, nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. 

 

 

 

 

 

Organizator: 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

tel. 533 236 148 www.osir.com.pl 

 

 


