
Rozgrywki Szkoły Podstawowe

ELEMENTY GIER – PIŁKA NOŻNA KLASY CZWARTE 
( rocznik 2006 i 2007 )

12.06.2017 r. godz. 9.00

Mecze będą rozgrywane na boisku sztucznym , 

które znajduje się przy ul. Sulechowskiej  w Zielonej Górze

Regulamin Turnieju:

Zespół składa się z  5 zawodników w polu + bramkarz ( na boisku musi występować przynajmniej 
jedna dziewczyna)  + 4 rezerwowych,
- bramki 2x3m,
- czas gry 1x10minut - 1 min. przerwy,
- piłka nr "4"
- gra bez spalonego
- auty wykonywane poprzez zagranie nogą piłki stojącej z linii bocznej boiska
- piłka zagrana ręką przez bramkarza musi opuścić pole karne, jeżeli wcześniej był aut bramkowy,
- zakaz gry wślizgami ( nie dotyczy bramkarza w polu karnym),
- każde przewinienie pośrednie w polu karnym wykonuje się z linii pola karnego,
- rzut karny wykonuje się z 6 metrów,
- odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wykonaniu rzutów wolnych i innych wynosi
5 metrów,
- każde ewidentne zagranie bramkarza ręką poza polem karnym jest karane czerwoną kartką,
- stosowane będą kary wychowawcze: 2 minuty,
- czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry w danym meczu bezpowrotnie, ale po upływie 4 
minut lub po starcie bramki drużyna ma prawo wprowadzić do gry innego zawodnika,
- w przypadku wysoce nie sportowego zachowania zawodnik może być usunięty z całego cyklu 
rozgrywek,
- zawody będą przeprowadzone wg przepisów piłki nożnej PZPN z wyjątkiem niektórych 
wymienionych wyżej punktów.

System rozgrywek

W zależności od przybyłych zespołów – rozgrywki grupowe po wcześniejszym 
losowaniu aż do wyłonienia zwycięzcy.

O kolejności pozostałych drużyn decyduje liczba punktów uzyskanych w meczach grupowych.

O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- jeżeli 3 drużyny uzyskają tyle samo punktów pod uwagę brane będą mecze między 
zainteresowanymi drużynami,
- lepsza różnica bramek ,
- większa ilość strzelonych bramek,
- rzuty karne.


