
LICEALIADA
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

1. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej, zgłoszonej do rozgrywek szkoły urodzeni w 1999 i 
młodsi. Zespół liczy max.10 zawodników.

2. Przepisy gry:
• drużyna na placu gry występuje w składzie 1+5 - bramkarz + 5 zawodników w polu,
• każda drużyna zobowiązana jest do posiadania koszulek z numerami w jednym 

kolorze,
• turnieje rozgrywane są na boiskach ze sztuczną nawierzchnią ( Orlik, Arena Lublin),
• bramki 5x2 m.,
• czas gry 2x10 min. ( 3 min. przerwy ),
• obuwie płaskie tzw. halówki lub turfy,
• mecze rozgrywane są piłką o rozmiarze 5,
• nie obowiązuje przepis o spalonym,
• bramkarz po chwycie piłki może posłać ją w dowolne miejsce na boisku ręką lub 

nogą, po aucie bramkowym wznawia grę ręką na swojej połowie gry. Jeżeli piłka 
przekroczy linię środkową, dyktowany jest rzut wolny pośredni dla drużyny 
przeciwnej,

• obowiązują zmiany hokejowe,
• auty wykonywane oburącz znad głowy,
• odległość od zawodnika przy wykonywaniu stałych fragmentów - 5m., rzut karny 

wykonywany jest z 9 m.
3. Kary:

• kary indywidualne (minutowe) - 1min, 2min, 
• czerwona kartka - wyklucza do końca meczu, po otrzymaniu czerwonej kartki przez 

zawodnika, drużyna gra 5 min w osłabieniu.
4. Punktacja:

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów,
• o kolejności miejsc decyduje:

• większa liczba zdobytych punktów,
• w przypadku takiej samej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny – 

bezpośredni wynik spotkania,
• w przypadku remisu pomiędzy zainteresowanymi drużynami różnica 

pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami,
• w przypadku takiej samej różnicy bramek, liczba zdobytych bramek
• w przypadku takiej samej ilości zdobytych bramek, liczba straconych 

bramek,
• jeżeli wszystkie poprzednie podpunkty są remisowe o zwycięstwie w turnieju

decydują rzuty karne.
W meczach które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się 

dogrywkę 5 min. Jeżeli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia zarządzane są rzuty karne ( po 3 dla 
drużyny, a następnie do pierwszego błędu ).

Do dalszego etapu rozgrywek awans uzyskają drużyny które zdobędą pierwsze i drugie 
miejsca w swoich grupach.



Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas rozgrywania zawodów.
Mecze prowadzone są przez wyznaczonych sędziów związkowych posiadających 

uprawnienia. Organizator deleguje sędziów na zawody. W wypadku nie przybycia sędziego na 
zawody organizator bezpośredni (przedstawiciel szkoły) przejmuje obowiązki prowadzenia 
zawodów.

UWAGA:  Kwestie  sporne  zaistniałe  w  trakcie  rozgrywek  nie  ujęte  w  regulaminie  rozstrzyga
bezpośredni organizator w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną.

  


