
Regulamin turnieju na 4 bramki dla dzieci (dziewczynki i chłopcy w wieku 

5-14 lat):  

  

REGULAMIN 

1. Organizator zastrzega sobie, iż liczba miejsc na tym turnieju jest ograniczona i liczy 

się kolejność zgłoszeń. 

2. Każda drużyna nie może być zgłoszona bez opiekuna (osoba pełnoletnia, która 

ukończyła 18 rok życia). 

3. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich dzieci bez względu na przynależność 

klubową. 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny, a dla każdego uczestnika będzie przygotowany 

poczęstunek. 

5. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

6. Miejscem rozegrania turnieju będzie Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny 

Stobrawa, przy ul. Sportowej 7, 46-200 Kluczbork. 

7. Turniej rozegrany zostanie w dniu 2 i 3 września 2017 na boisku z naturalną bądź 

sztuczną nawierzchnią, jednak z zastrzeżeniem, iż jeśli warunki pogodowe nie 

pozwolą na rozegranie turnieju na „zewnątrz”, wtedy turniej odbędzie się w hali 

Kampusu Wojewódzkiego „Stobrawa” w Kluczborku. 

8. Organizator zastrzega sobie również, iż w przypadku „koniecznym” przesunięcia 

turnieju na 4 bramki (złe warunki pogodowe, zbyt duża liczba chętnych i zbyt mała 

hala w stosunku do liczby uczestników) poinformuje o tym fakcie wszystkich 

uczestników na minimum 3 dni przed turniejem. 

9. O wszelkich szczegółach turnieju (dokładna data, godzina, kategoria wiekowa) 

uczestnicy zostaną poinformowani 28 sierpnia 2017 r. 

10. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek mieć przy sobie legitymację szkolną lub inny 

dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający wiek uczestnika. Brak dokumentu 

tożsamości – jest równoznaczny z niedopuszczeniem do rozgrywek. 

11. Każdy opiekun po konsultacji z organizatorem ma prawo sprawdzić tożsamość i wiek 

uczestników. 

12. Drużynę zgłasza opiekun poprzez wysłanie maila wraz z listą uczestników (do 

pobrania ze strony internetowej: www.funball.eu w zakładce: turniej 4 bramki, pod 

adres: turniejczterybramki@gmail.com Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i 

wyłącznie do dnia 26 sierpnia 2017 r. – liczy się data wpłynięcia maila).  

13. Turnieje będą się odbywać w następujących kategoriach wiekowych - dzieci 

urodzonych: 

1) 2012-2011 

2) 2010-2009 

3) 2008-2007 
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4) 2006-2005 

5) 2004-2003 

14. Wymiary boisk, w poszczególnych kategoriach wiekowych, na których będą 

rozgrywane mecze to: 

a) 2012-2011 – 24x32m  

b) 2010-2009 – 24x32m 

c) 2008-2007 – 26x35m 

d) 2006-2005 – 26x35m 

e) 2004-2003 – 26x35m 

15. Zawodnicy wpisani na listę zgłoszeniową swojego zespołu, mogą tylko i wyłącznie 

grać w swoim – jednym zespole. 

16. Dopuszcza się, aby w zespołach występowali młodsi gracze, z zastrzeżeniem, że nie 

starsi zgodnie z rozgrywaną kategorią wiekową. 

17. Mogą być utworzone „mieszane” zespoły pod względem płci. 

18. Mecze są rozgrywane w atmosferze „fair play”. 

19. Za negatywne komentowanie pracy sędziego lub swoich podopiecznych, sędzia 

zawodów po uprzednim upomnieniu ma prawo skierować opiekuna na trybuny – co 

wiąże się z całkowitą dyskwalifikacją zespołu z turnieju prowadzonego przez 

ukaranego opiekuna zespołu. 

20. Każdy zespół powinien liczyć: minimum 4 graczy oraz maksimum 8 graczy w 

zespole. 

21. Byłoby najlepiej jeśli zespół posiada jednolite stroje, jeśli takich nie posiada – zespół 

na czas trwania turnieju otrzyma narzutki jednokolorowe, które po skończonym 

turnieju opiekun zoobowiązuje się oddać organizatorowi, w przypadku nie oddania 

narzutek JAKO – zostanie naliczona opłata opiekunowi danej drużyny zgodna z ceną 

katalogową narzutek firmy JAKO. 

22. Opiekun przed turniejem jest zoobowiązany, aby na minimum 30 minut przed 

turniejem podpisać czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem wydrukowaną listę 

zgłoszeniową wysłaną wcześniej przez pocztę e-mail oraz zebrać i sprawdzić 

wszystkie wydrukowane i podpisane czytelnie zgody rodziców na udział dziecka w 

turnieju – za co opiekun jest odpowiedzialny, mając pewność, że wszyscy rodzice 

wyrażają zgodę na udział ich dziecka w turnieju. 

23. Boisko turnieju na 4 bramki posiada 3 podzielone strefy: obrony/środkowej/ataku 

24. Sędzia przed meczem zarządza losowanie, w których biorą udział kapitanowie, 

zwycięzca losowania wybiera albo piłkę na rozpoczęcie, albo stronę boiska. 

25. Mecze mają tylko jedną połowę. 

26. Zawodnicy występujący w korkach metalowych – tzw. „wkrętach” nie zostaną 

dopuszczeni do turnieju. 

27. Podczas meczu na płycie głównej boiska przy ławkach rezerwowych mogą przebywać 

zawodnicy oraz opiekun/max 2-óch opiekunów. 

28. Czas gry oraz system rozgrywek będzie ustalony przed samym rozegraniem meczów 

poprzez poinformowanie opiekunów na spotkaniu przed turniejowym – na 30 minut 

przed zawodami. 

29. Mecze będą rozgrywane piłkami rozmiar 4, typu „light” – specjalne dostosowane dla 

dzieci. 

30. Każdy uczestnik powinien mieć ochraniacze na piszczele w celu bezpieczeństwa. 



31. Każde wznowienie gry „autu bramkowego” oraz po stracie gola następuję z własnej 

strefy obrony – tylko jeden zawodnik wznawiający grę jest obecny w strefie obrony z 

piłką nie może być atakowany przez przeciwnika i ma 2 rozwiązania: albo może 

podać piłkę do kolegi lub wprowadzić piłkę do strefy środkowej, w której to już 

przeciwnik może ją już próbować odebrać. Aby zdobyć gola wymagane jest, aby przy 

wznawianiu gry minimum 1 raz piłkę dotknęła inna osoba (kolega z zespołu lub 

przeciwnik) wtedy gol będzie uznany. 

32. Za osiągnięte wyniki będzie przydzielana następująca punktacja: 

- za zwycięstwo – 3 pkt. 

- za remis – 1 pkt. 

- przegraną – 0 pkt 

33. Opiekun każdej z drużyny jest odpowiedzialny, aby przekazać każdy punkt 

niniejszego regulaminu swoim zawodnikom. 

34. Sędziowie za każde niesportowe zachowanie będą stosować kary kartek: żółta 

(ostrzeżenie), czerwona (kara zejścia z boiska na 1 minutę lub w najgorszym 

przypadku na 2 minuty). 

35. W turnieju nie ma bramkarzy – są obrońcy, którzy broniąc nie używają rąk, lecz 

wszystkich części całego ciała w tym z dominacją stóp. 

36. Obowiązują zmiany „lotne” zawodników, najpierw zawodnik musi opuścić boisko, 

żeby jego partner mógł wejść. Zmiany odbywają się we własnym zakresie zespołów, 

jednak tak, aby liczba dopuszczonych graczy do meczu (4-ech) nie została 

przekroczona, jeśli to się zdarzy - sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni ze środka 

boiska z korzyścią dla zespołu, który nie przekroczył regulaminu.  

37. Przy rzucie wolnym i rożnym odległość muru czy zawodników przeciwnych wynosi 5 

m. 

38. Gole można zdobywać na 2 bramki na połowie przeciwnika, a także broni się swoich 

2-óch bramek znajdujących się na swojej połowie. 

39. Gol będzie zaliczony TYLKO I WYŁĄCZNIE wtedy, jeśli gracz wykonał strzał do 

bramki ze strefy ataku. 

40. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

41. Jeśli piłka nie wejdzie w strefę obrony/ataku, wtedy zarówno obrońcy i napastnicy nie 

mogą wchodzić w tę strefę, aby nie blokować bramek, dopiero jeśli piłka przekroczy 

linię strefy ataku/obrony zawodnicy mogą wchodzić do tej strefy. 

42. Jeżeli obrońca przekroczy linię strefy obrony przed wejściem piłki do tej strefy – 

sędzia zarządzi rzut wolny bezpośredni w punkcie środkowym na linii wejścia do tej 

strefy. 

43. Jeżeli napastnik przekroczy linię strefy ataku  przed wejściem piłki do tej strefy – 

sędzia zarządzi rzut wolny bezpośredni w punkcie środkowym na linii wejścia do tej 

strefy. 

44. Auty – wykonujemy stopami poprzez podanie piłki lub wprowadzenie piłki, jednak z 

zastrzeżeniem, iż zawodnik broniący musi się znajdować minimum 3m od piłki. Gol 

może być uznany, tylko wtedy jeśli będzie minimum 1 x dotknięcie piłki innego 

zawodnika (kolegi z zespołu lub przeciwnika). 

45. Rzut rożny wykonuje się na linii końcowej boiska z punktem rozpoczęcia na środku. 

46. Rzut karny następuję wtedy, jeśli miał miejsce faul/ręka w obrębie strefy 

ataku/obrony. 



47. Rzut karny wykonuje się ze środka boiska: atakujący gra 1v1 z wychodzącym na 

gwizdek z końcowej linii obrońcą – cała akcja nie może trwać dłużej jak 10 sekund. 

48. W przypadku równej liczby punktów, aby wyłonić zwycięzców – organizator będzie 

brał pod uwagę rozstrzygnięcia w następującej kolejności: 

1) Bezpośredni pojedynek 

2) Stosunek bramek strzelonych do straconych 

49. W przypadku braku rozstrzygnięć (remis na koniec meczu) w fazach poza grupowych 

będą zarządzone rzuty karne-strzelane zgodnie z zasadami regulaminu turnieju na 4 

bramki (patrz punkt 47). 4 próby oba zespoły naprzemiennie, o tym kto pierwszy 

strzela rzut karny decyduje zwycięzca (kapitan) w wyniku losowania sędziowskiego. 

Jeśli 4 próby obu zespołów nie przyniosą rozstrzygnięcia, wtedy dalej kontynuujemy 

rzuty karne do „złotego gola”. 

50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz cywilnej za rzeczy 

pozostawione w szatniach oraz za rzeczy zagubione. 

51. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz cywilnej za udział w turnieju 

osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki przed, po oraz w 

trakcie trwania turnieju. 

52. Podczas drogi na turniej, trwania turnieju i powrotu do domów opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za dzieci. 

53. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w turnieju i 

wszelkie ubezpieczenia są w indywidualnym zakresie uczestników, opiekun grupy 

akceptuje to wysyłając listę zgłoszeniową pod w.w adres e-mail: 

turniejczterybramki@gmail.com 

54. Zawodnik grający w okularach, z łańcuszkiem, czy innymi rzeczami mogącymi 

wpłynąć negatywne, na zdrowie swoje i innych uczestników turnieju, uczestnik taki 

uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność i/lub na odpowiedzialność 

opiekuna. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował 

utratę zdrowia własnego lub osób drugich odpowiedzialność spada na w.w osoby. 

55. Za zachowania uczestników i rodziców (kibiców) odpowiedzialny jest opiekun grupy. 

56. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe kontuzje uczestników podczas 

gry i podczas trwania turnieju, opiekun grupy akceptuje to wysyłając listę 

zgłoszeniową pod w.w adres e-mail. 

57. W przypadku szkody, zniszczeń i mienia przez uczestników przed/podczas/po 

zakończeniu turnieju - odpowiedzialność ponosi opiekun sprawowanej grupy, opiekun 

grupy akceptuje to wysyłając listę zgłoszeniową pod w.w adres e-mail. 

58. Uczestnicy dbają o porządek na obiekcie i zostawiają po sobie należyty ład. 

59. Każdy opiekun wysyłając listę zgłoszeniową na turniej pod w.w adres e-mail, 

oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie 

punkty regulaminu oraz oświadcza, iż przed przystąpieniem do turnieju wszyscy jego 

uczestnicy będą zapoznani z wszystkimi punktami regulaminu 

60. O jakichkolwiek zmianach bądź nowych punktach regulaminu - organizator 

poinformuje wszystkich opiekunów na 30 minut przed turniejem, co zgodnie z 

demokratycznym głosowaniem musi zaakceptować większość obecnych na 

głosowaniu opiekunów. 
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WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 880-927-570 

Organizator: Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball  

STOWARZYSZENIE AP FUNBALL ZWYCIĘZCĄ konkursu lokalnego 

„Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Hipermarket Tesco  

      Wsparcie finansowe: Tesco Polska Sp.z.o.o  

      Partner techniczny:  

      Partnerzy medialni:    

     Wspierają Nas:  

 

      


