
Regulamin 

Wakacyjnego Turnieju  

plażowej piłki nożnej dla dzieci  

   18.08.2021 r. 

 

1. Organizator – Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 

2.  Czas i miejsce – 18.08.2021 godz. 9.00 boiska do siatkówki plażowej przy krytej pływalni Delfin 

ul. Legionów 4 

      3.  Sposób przeprowadzenia  

• Spotkania rozgrywane będą systemem każdy z każdym w swojej grupie rocznikowej lub 

podgrupie.  

• 4 grupy wiekowe 

Gr. I    2012- i młodsi g. 9.00 – 11.00 

Gr. II   2010-2011  g. 11.00 – 13.00 

Gr. III  2008-2009  g. 13.00 -14.30 

Gr. IV  2006-2007  g. 14.30 – 16.00 

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

• O miejscu w tabeli decyduje ilość zdobytych pkt., różnica bramek, większa ilość 

strzelonych bramek. W przypadku równej ilości pkt., zdobytych bramek, sędzia zarządza 

serię rzutów karnych.  

• Mecze rozgrywane będą na bramkach 2 x 5 m.   

• Na boisku występuje 5 zawodników(4 plus bramkarz). 

• Pole karne wyznaczają żółte chorągiewki, umiejscowione poza boiskiem 7 metrów od 

narożnika boiska. 

• Bramkarz trzymający piłkę w rękach nie może zagrywać piłki nogą  zanim ta nie dotknie 

piasku, bądź innego zawodnika. 

• Bramkarz nie może zdobyć bramki bezpośrednim wrzutem z ręki. 

• Bramkarz może dotknąć piłkę ręka po podaniu współpartnera. 

• Przed rozpoczęciem gry wszyscy zawodnicy drużyny broniącej muszą się znajdować co 

najmniej 5 metrów od piłki 

• Obowiązują tzw. zmiany "hokejowe". 

• Rzut autu może odbywać się nogą (futsal) bądź rękoma( piłka nożna trawiasta). 

• Rzut karny odbywa się z 7 metrów. 



• Przy wykonywaniu rzutu wolnego na połowie przeciwnika wszyscy zawodnicy muszą 

znajdować się za piłką(oprócz bramkarza) oraz min. 5 metrów od niej 

• Przy wykonywaniu rzutu wolnego z własnej połowy boiska, żaden zawodnik (oprócz 

bramkarza), nie może znajdować się w świetle bramki i nie może dotknąć piłki zanim ta 

nie dotknie piasku 

4. Uczestnictwo  

• Zgłoszenia na adres e-mail piotr.lapinski@kcris.pl do dnia 13.08.2020  

•  Drużyna składa się z 5-8 zawodników 

• Drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna 

• Czas gry ustala organizator.  

• Nad stroną sportową czuwa sędzia główny zawodów 

• Za całość turnieju odpowiada organizator    

5. Nagrody - Za zajęcie miejsc od I do III medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.  
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ZGŁOSZENIE  

DO WAKACYJNEGO TURNIEJU  

PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI 2021 

 
Nazwa drużyny:………………………………………………………………… 

 

Skład drużyny 

Lp. imię nazwisko data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Opiekun drużyny:…………………………………                  ………………….                
    (imię i nazwisko)     telefon kontaktowy 

 

                            ………………………………… 
    (podpis opiekuna) 

 

Data zgłoszenia:      Potwierdzenie organizatora: 

 

Kozienice, dn.…………………………………….                   ………………………………… 

                          (podpis) 

 

 


