
 

REGULAMIN 

REGULAMIN TURNIEJU 

1. W turnieju brać mogą udział: 

kat. Żak F1(2013) – chłopcy ur. 1.01.2013 r. i młodsi oraz dziewczynki ur. 1.01.2011 r. 

i młodsze 

kat. Żak F2(2014) – chłopcy ur. 1.01.2014 r. i młodsi oraz dziewczynki ur. 1.01.2012 r. 

i młodsze.  

kat. Skrzat G1(2015) – chłopcy ur. 1.01.2015 r. i młodsi oraz dziewczynki ur. 

1.01.2013r. i młodsze 

2. Zawodników obowiązuje posiadanie podczas turnieju dokumentu ze zdjęciem 

stwierdzającym tożsamość i wiek. Weryfikacja zawodników możliwa jest przez cały 

turniej przez organizatora na wniosek trenera drużyny. 

3. Klub zobowiązany jest do dopuszczenia do rozgrywek zawodników, którzy posiadają 

aktualne badania lekarskie. 

4. Wszyscy zawodnicy z danej drużyny grają w jednolitych koszulkach z numerami. 

5. Mecz trwa 1x25 minut.  

6. Mecze rozgrywane są na sztucznej nawierzchni pod balonem(ul. Bałtycka 59 w 

Bydgoszczy) o wymiarach 20 x 40 m. 

7. W rozgrywkach nie jest prowadzona klasyfikacja końcowa. Dotyczy to wszystkich 

roczników.  

8. Za niesportowe zachowania przewidziane są kary minutowe. Sędzia może wykluczyć 

zawodnika na 3 minuty – w tym czasie drużyna przeciwna gra w przewadze. Dwukrotna 

kara 3 minut dla jednego zawodnika jest równoznaczna z wykluczeniem go z 

trwającego spotkania. Po 3 minutach może zastąpić go inny gracz. Nadmiernie 

niesportowe zachowanie w ocenie sędziego lub organizatorów może skutkować 

wykluczeniem z kolejnego spotkania, kolejnego turnieju lub wykluczeniem z rozgrywek 

danego zawodnika. 

9. Mecze rozgrywane są piłkami w rozmiarze 4. Skrzat G1(2015)- piłka rozmiar 3.  

10. Na boisku w jednej drużynie gra nie więcej niż 5 zawodników(4 zawodników + 

bramkarz). 

11. Rzuty wolne są bezpośrednie lub pośrednie – zależnie od decyzji sędziego. 

12. Przeciwnik przy rzucie wolnym powinien być ustawiony minimum 3 metrów od piłki. 

13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m. 

14. Wrzut z autu wykonywany jest nogą. Zawodnik ma dowolność, co do rozpoczęcia gry 

– może podać piłkę lub wprowadzić. Zawodnik wykonujący wrzut z autu lub 

wprowadzający piłkę z autu nie może bezpośrednio zdobyć bramki. 



 
15. Rzut od bramki wykonuje bramkarz. Zagranie można wykonać w dowolny sposób – 

ręką lub nogą. Przeciwnicy muszą przebywać poza polem karnym aż do momentu 

opuszczenia piłki z pola karnego. 

16. Z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można zdobyć bezpośrednio bramki. 

17. Pozostałe przepisy stosowane są wg unifikacji PZPN na sezon 2021/22 w kategorii 

żak. 

18. Koszt udziału w turnieju wynosi 1350 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) 

od drużyny, płatne przelewem na konto organizatora lub gotówką. Możliwa jest 

płatność w ratach tj. 5 rat po 270 zł. Płatność ratami należy dokonać przed każdym 

turniejem. Informacja z terminami wpłat będzie wysłana drogą e-mail. Dane podane 

poniżej. W tytule należy podać nazwę drużyny oraz kategorię wiekową. 

Fundacja Bydgoskiej Szkółki Piłkarskiej JAcademy 

UL. NOWOTORUŃSKA 8, 85-840 BYDGOSZCZ 

Nr konta: 12 1090 1072 0000 0001 3349 8482 
 

 

19. Zgłoszone drużyny do Jligii w sezonie 2021/2022, które podjęły decyzję o 

uczestnictwie w przypadku nieobecności NIE SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY.  

20. Ze względu na panującą sytuację COVID-19 w czasie turnieju na boisku przebywają 

trenerzy wraz z zawodnikami oraz rodzice drużyn, które rozgrywają w danym 

momencie mecz. Rodzice, którzy przebywać będą na obiekcie obowiązkowo muszą 

mieć ubrane maseczki, niezależnie od tego czy jest ktoś zaszczepiony czy nie.  

Sytuacja dotycząca rodzica w przypadku zaostrzenia obostrzeń może ulegać zmianie 

(rodzic nie będzie mógł w takiej sytuacji przebywać na obiekcie)  

21. Jeżeli rodzice/opiekunowie dzieci nie będą przebywali w określonych strefach lub ich 

zachowanie będzie nieodpowiednie organizator lub sędzia może upomnieć dane 

osoby. Niestosowanie się do uwag sędziego lub organizatora może skutkować 

zakończeniem spotkania i walkowerem dla drużyny przeciwnej. 

22. Trenerzy drużyn uczestniczących w rozgrywkach proszeni są o poinformowanie 

rodziców/opiekunów o zasadach przebywania na obiekcie.  

23. W przypadku gdy zespoły w danym meczu mają zbliżone kolory strojów, dla 

odróżnienia gospodarz meczu ubiera plastrony (zespół zapisany jako pierwszy). 

24. Do dyspozycji drużyn w czasie turnieju są dwie szatnie, zwane przechodnimi. 

25. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie odpowiada. 

26. Koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące. 

27. Organizator Turnieju nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów. 

28. Każda drużyna po skończonych rozgrywkach otrzyma puchar oraz medale. 

Organizator zapewnia medale dla 12 zawodników. 

29. Organizator zapewnia na każdy turniej opiekę medyczną, sędziego oraz osobę 

delegowaną przez organizatora, która ma zapewnić odpowiednią organizację. 



 
30. Jeżeli liczba zawodników jest wyższa od 12 to dany zespół pokrywa zakup 

dodatkowych medali w czasie ostatniego turnieju – koszt 15 zł/sztuka. 

31. Przed każdym turniejem trener sporządza protokół, w którym podaje listę zawodników. 

32. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator Turnieju i do niego należą ostateczne 

decyzje.  
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