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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW  

W  PIŁKĘ NOŻNĄ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KAT. MŁODZIEŻ 
 

 
 Miasto Żyrardów oraz spółka AQUA Żyrardów, serdecznie zapraszają  

na miejskie zawody szkolne w ramach „Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej”  

w piłkę nożną dziewcząt oraz chłopców szkół podstawowych kat. Młodzież. 

 

     
 

TERMIN ZAWODÓW: 

 26.09.2017 r. – Piłka nożna chłopców godz. 10:00 

 27.09.2017 r. – Piłka nożna dziewcząt godz. 10:00 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią kompleksu Aqua – ul. Stefana Jodłowskiego 25/27 

 
Wszystkich Nauczycieli wraz z Uczniami, zapraszamy na odprawę przed zawodami na godz. 9:40 

 

 

 

 

Żyrardów, 19.09.2017 r. 

 



REGULAMIN: 

 
 Obowiązują listy zgłoszeniowe podpisane przez Dyrektora Szkoły oraz Opiekuna 

 Zgody rodziców na udział ucznia w zawodach 

 Ważne legitymacje szkolne 

 W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie 

 Za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów organizator nie odpowiada 

 Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę medyczną oraz sędziowską 

 

PRZEPISY GRY: 

 

 

1. Uczestnictwo: 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roczniku 2004, 2003 lub 2002, 

- zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju). 

 

2. Przepisy gry: 

- zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz, 

- boisko o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, 

- bramki: 5 x 2 m,  

- czas gry: 2 x 7 minut dziewczęta, 2 x 8 minut chłopcy, 

- obuwie: typu adidas, korki lane 

- piłka: numer „5”, 

- pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 10 x 9 m  

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, 

- gra bez “spalonego”, 

- zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z  9 m 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą, 

- Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się 

przynajmniej w odległości 5 m od piłki, 

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

 

3.  Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane  0 punktów       

  

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 zawodach pomiędzy   zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-

e),  

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

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 2 x 3 minuty,  

a potem rzuty karne. 
 


