
Komunikat organizacyjny 

Rozgrywki piłkarskie 16.08.2020r. 
 

Organizator: 

 • Śląski Związek Szachowy  

Współorganizator:  

• Urząd Miasta Ustroń   

Partnerzy festiwalu:  

• MOKATE  

• UKS Pionier Jastrzębie Zdrój  

• MOSiR Czerwionka- Leszczyny 

• WORD Katowice 

 

Termin i miejsce: 

Turniej piłkarski drużyn 5 -osobowych – dla dzieci do lat 10 i 12 

Stadion Piłkarski ul. Sportowa 5, 43-450 Ustroń,  

 

Udział w turnieju: 

Zapisy odbędą się w dniu turnieju na Stadionie Piłkarskim u organizatorów do godziny 9.45 

Rozpoczęcie turnieju – godzina 10.00  

 

Harmonogram oraz system rozgrywek zostanie ustalony bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju 

w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  

 

Podstawowe przepisy gry: 

Spotkania fazy grupowej trwają – 1x20 minut (bez zmiany stron) 

Spotkania fazy pucharowej oraz mecze pocieszenia trwają – 2x12 minut 

Liczba zawodników biorących udział w grze: 4+1 bramkarz (zmiany lotne) 

- autu wprowadzamy nogą (zawodnik wprowadza piłkę na boisko lub wykonuje podanie po ziemi) 

- po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę ręką 

- gra bez spalonych 

- odległość od piłki przy wznowieniach gry - 5 metrów 

Kary minutowe: 1 min. / 2 min. / czerwona kartka (w przypadku wybitnie niesportowego zachowania 

– dyskwalifikacja zawodnika z całego turnieju) 

Pozostałe przepisy z zgodne z przepisami PZPN. 

Za zwycięstwo drużyny - 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. W przypadku kiedy na 

koniec fazy grupowej dwie drużyny będą miały tyle samo punktów o pozycji będą decydowały 

kolejno: 

- wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi, 

- stosunek bramek w przypadku remisu przy dwóch zespołach z równą ilością punktów, 

- mała tabele w przypadku równej ilości punktów przy 3 lub 4 drużynach (nie liczą się wtedy 

bramki ze spotkań z drużynami nie zainteresowanymi małą tabelą) 

- większa liczba strzelonych bramek lub w ostateczności rzuty karne.   

 

ORGANIZATOR zapewnia:  

- puchary 

- medale dla 3 najlepszych zespołów 

- statuetki dla najlepszych zawodników 

-słodki poczęstunek, napoje 

W przypadku spornych sytuacji o decyzji rozstrzygają organizatorzy turnieju. 


