
 

URSUS ZŁOTE LIŚCIE 2021  

Turniej Piłki Nożnej  - rocznik 2010 
 

 
Organizator: 

Dzielnica Ursus i Stowarzyszenie Aktywny Kasprzak 

 

Data i miejsce:  

13.11.2021 r. w godz. 10.00-16:00; boisko ze sztuczną trawą ul. Orląt Lwowskich- Ursus. Mecze odbywają się na 

powietrzu. 

 

Cel imprezy:  

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci w myśl maksymy: „Mały sport - wielka radość”, propagowanie idei wychowania 

przez sport, możliwość rozwoju dla dzieci uzdolnionych ruchowo, wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych, 

promowanie aktywności fizycznej. 

 

Uczestnictwo:  

a). W turnieju weźmie udział 8 drużyn klubowych (rocznik ‘2010). Zespół składa się maksymalnie z 10 zawodników, 

trenera i kierownika drużyny.  

b). Jako impreza dodatkowa, w trakcie rozgrywania meczów organizowany będzie konkurs żonglerki.  

 

System rozgrywek:  

Turniej zostanie rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Drużyny zostaną podzielone na 2 grupy, liczące po  

4 zespoły. W grupach mecze systemem „każdy z każdym”. Półfinały: 1A-2B, 1B-2A. Zwycięzcy półfinałów: mecz o I m., 

przegrani z półfinałów: mecz o III m. Czas trwania meczy: 20 minut (bez przerwy). Grupa A rozgrywać mecze będzie od 

godziny 10:00 do 12:10 Grupa B od 12:15 do 14:25 Finały od 14:30 do 15:50. 

 

Punktacja:  

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje -3 pkt., za remis –1 pkt., za porażkę- 0 pkt. 

O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek, 

większa liczba strzelonych bramek. W przypadku równej: liczby punktów, różnicy bramek, zdobytych bramek  

i remisowego meczu bezpośredniego- sędzia zarządza serię (po 3) rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

W przypadku identycznego bilansu u więcej niż dwóch zespołów, obowiązuje dodatkowa „mała tabela”, biorąca pod uwagę 

rezultaty meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydują 

przepisy zgodne z regulaminem rozgrywek ligowych PZPN. 

 

Królem strzelców zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę bramek w całym turnieju. W przypadku większej 

liczby zawodników z równą liczbą strzelonych bramek- królem strzelców zostaje zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe 

miejsce w klasyfikacji końcowej. 

 

Najlepszym zawodnikiem i bramkarzem turnieju zostają zawodnicy wytypowani przez organizatorów, którzy mogą 

wziąć pod uwagę sugestie trenerów uczestniczących zespołów. 

 

Nagrody: 3 najlepsze zespoły otrzymują puchary, wszystkie startujące drużyny otrzymują pamiątkowe medale, najlepszy 

zawodnik, bramkarz, strzelec i zwycięzca konkursu żonglerki otrzymują statuetki. 

 

Harmonogram turnieju: 10:00 – 12:10 mecze grupy A,  12:15 – 14:25 mecze grupy B, Podczas eliminacji- konkurs 

żonglerki, 14.30 - 15.50 -mecze finałowe, 16:00 - podsumowanie i zakończenie turnieju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady gry:  

• Boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 56 x 36 m., bramki 2 x 5 m. 

• Liczba zawodników: 6 + bramkarz. 

• Czas gry: 20 min. 

• Zmiany zawodników systemem „hokejowym”, przy linii środkowej. 

• Zawody będą rozgrywane piłką rozm. 4, 

• Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m. 

• Po wyjściu piłki na aut, następuje wprowadzenie jej przez zawodnika do gry nogą, bez możliwości 

bezpośredniego podania. 

• Przy stałych fragmentach gry, zawodnicy drużyny broniącej muszą znajdować się w odległości min. 5 m. 

• Gra bez spalonych 

• Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną siedmioosobową PZPN i MZPN. 

• Drużynę obowiązuje jednolity strój i obuwie sportowe. Zakaz gry w tzw. wkrętach. 

• Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na okres 1-5 min. Kary czasowe mogą być 

stopniowane w stosunku do zawodnika kilkakrotnie przekraczającego przepisy gry. W przypadku czasowego 

wykluczenia bramkarza, kapitan drużyny wyznacza zawodnika z pola, który odbywa karę za bramkarza. 

• Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej oraz badań lekarskich, za co 

odpowiadają opiekunowie drużyn. 

 

Sprawy organizacyjne: 

• Szczegółowy harmonogram meczy zostanie przesłany do Klubów (e-mail). 

• Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator. 

• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe 

poniesione przez uczestników turnieju. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 

• Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju. 

• Zawody prowadzi sędzia MZPN. 

• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 11.11.2021 r. (tel. 602-607-160) lub mail 

topaczki@gmail.com –decyduje kolejność zgłoszeń). 

• Nagrody ufundowali: Dzielnica Ursus 

 

Aktywny Kasprzak 

Tel. 602-607-160 

e-mail: topaczki@gmail.com 

 

 

ORGANIZATOR 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Ursus 

 


