
REGULAMIN  

 Turniej Piłki Nożnej „DROGA DO EURO U-21”  

o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem turnieju jest Gmina Miejska Kraków a realizatorem Wydział Sportu 

Urzędu Miasta Krakowa.  

2. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej (grupa „młodsza”, rocznik ur. 2007  

i młodsi), 

- dla dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej (grupa „starsza” rocznik ur. 2004  

i młodsi).  

3. Turniej odbędzie się w dniach 10 czerwca 2017 r. (eliminacje) oraz 11 czerwca  

2017 r. (finały) na obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód 

os. Szkolne 39. W turnieju uczestniczą 24 drużyny (po 12 w każdej z wymienionych 

w pkt 2 kategorii), reprezentujące krakowskie „Orliki” oraz lokalizacje programu 

„Mój Trener”. Eliminacje w każdej z kategorii wiekowych zostaną przeprowadzone w 

trzech  grupach po 4 drużyny, grające między sobą systemem „każdy z każdym”. Do 

fazy finałowej zakwalifikują się drużyny, które w grupach eliminacyjnych zajmą 

miejsca I – II oraz dwie najlepsze drużyny z miejsc III (łącznie po 8 zespołów w 

każdej kategorii wiekowej), które fazę ćwierćfinałową rozegrają w dwóch grupach po 

4 drużyny, grające między sobą systemem „każdy z każdym”. Mecze o miejsca (7/8, 

5/6, 3/4 oraz Finał) zostaną rozegrane w fomule „pucharowej” (play off).  

4. Drużyny obowiązane są stawić się na obiekcie sportowym najpóźniej na 30 min. przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu, w którym biorą udział. 

 

ZGŁOSZENIA 

 

5. Każda drużyna ma prawo zgłosić do Turnieju: 

a. w grupie „młodszej” maksymalnie 12 zawodników, 

b. w grupie „starszej” maksymalnie 10 zawodników, 

6. Obowiązek zgłoszenia drużyn do turnieju spoczywa na Animatorach, którzy  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 r. przekazują do Wydziału 

Sportu Urzędu Miasta Krakowa kompletne listy, zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach losowych Animatorzy mogą dokonać 



do dwóch zmian w kadrze zespołu najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju, przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu.  

7. Wraz z listą zgłoszeniową Animatorzy przekazują oświadczenia ustawowych 

przedstawicieli każdego z zawodników, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu, 

dotyczące: 

- wyrażenia zgody na udział swojego dziecka w turnieju, 

- zapoznania się z Regulaminem turnieju i akceptacji jego postanowień, 

- nie występowania żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa 

dziecka w zawodach sportowych, 

- posiadania przez dziecko aktualnego obowiązującego podczas turnieju 

ubezpieczenia NNW,  

- braku zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego, 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka  

w publikacjach Urzędu Miasta Krakowa, a w szczególności wykorzystania zdjęć i 

nagrań z wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i umieszczenia ich na 

stronie www.krakow.pl, www.moswschod.pl oraz 

facebook.com/pages/KRKSport/330060083856211 

8. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać ważną legitymację szkolną 

lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość i wiek celem 

umożliwienia weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu do turnieju.  

9. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 7 i 8  regulaminu 

skutkuje niedopuszczeniem dziecka do gry. 

10. Organizator zapewnia sędziów zawodów, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 

zawodów, koszulki (tzw. plastrony treningowe) oraz szatnie dla uczestników. 

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 

BOISKO / PIŁKA / OBUWIE 

 

12. W trakcie turnieju obowiązują następujące zasady dotyczące sprzętu: 

a. boisko o wymiarach 18 m x 30 m, 

b. nawierzchnia: trawa syntetyczna (taka jak na Orlikach), 

c. wymiary bramek: 2 m x 3 m, 

d. rozmiar piłki: 4, 

e. buty na sztuczną trawę (typu turf) lub na płaskiej podeszwie. 

 

http://www.krakow.pl/
http://www.moswschod.pl/
https://www.facebook.com/pages/KRKSport/330060083856211


ZASADY GRY 

 

13. W trakcie turnieju obowiązują zasady gry w piłkę nożną z wyjątkami jak poniżej: 

a. czas meczu: 1x15 min. (bez przerwy), 

b. liczba zawodników przebywających na boisku:  

- 5 + bramkarz w grupie młodszej, 

- 4 + bramkarz w grupie starszej, 

c. zmiany w zespołach w trakcie gry („hokejowe”) wyłącznie w wyznaczonym 

przez sędziego miejscu, 

d. rzuty rożne i autowe wybijane nogą, 

e. każdy mecz prowadzi jeden sędzia, 

f. zawodnik może zostać ukarany za niesportowe zachowanie przez sędziego 

upomnieniem lub wykluczeniem czasowym: 

- na 2 min, 

- na 5 min, 

- kara meczu, przy czym dwie kary meczu powodują wykluczenie danego 

zawodnika z turnieju. 

14. Kolejność drużyn w grupie ustala się na podstawie zdobytych punktów, przy czym za 

zwycięstwo przyznawane są 3 pkt., za remis 2 pkt. a za porażkę 1 pkt. W przypadku 

równej liczby punktów decydują kolejno: 

- wynik meczu bezpośredniego, 

- różnica bramek, 

- ilość strzelonych bramek, 

- jeżeli wszystkie wymienione zasady nie wyłonią kolejności sędzia zarządza serię 

trzech rzutów karnych, a następnie pojedyncze rzuty karne aż do wyłonienia 

zwycięzcy. 

15. W przypadku remisu w fazie pucharowej sędzia zarządza serię trzech rzutów karnych, 

bez dogrywki. 

16. Szczegółowy harmonogram gier zawiera załącznik nr 3 do regulaminu. Losowanie 

grup połączone ze spotkaniem organizacyjnym odbędzie się 6 czerwca 2017 r. 

(wtorek) o godz. 13:30 w Sali Portretowej Magistratu, Plac Wszystkich Św. 3-4 w 

Krakowie. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

17. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje 

zachowanie fair play: 

a. naganne zachowania opiekunów drużyn mogą spowodować całkowitą 

dyskwalifikacje drużyny z rozgrywek, 

b. naganne i wyjątkowo niesportowe zachowanie zawodników podczas turnieju 

(zarówno podczas gry, jak i w czasie przerw pomiędzy meczami) może 

spowodować całkowitą dyskwalifikacje drużyny z dalszych rozgrywek, 

c. decyzje o dyskwalifikacji drużyny z turnieju podejmuje organizator  

w porozumieniu z sędzią zawodów. 

18. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje 

podporządkowanie się zasadom określonym w regulaminie obiektu  

19. Za porządek i zachowanie zawodników poszczególnych drużyn uczestniczących  

w turnieju odpowiadają ich opiekunowie – Animatorzy. 

20. Wszelkie wątpliwości i kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  

„DROGA DO EURO U-21” 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Kraków, 10 - 11 czerwca 2017 roku 

 

 

Animator Orlika ……………….….…………………………………………….……….(adres) 

Niniejszym zgłaszam drużynę w kategorii dzieci klas I-III szkoły podstawowej  

do turnieju w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku organizowanego na obiekcie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód os. Szkolne 39, w składzie:  

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Klasa Nr leg. szkolnej 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 

9. 

    

 

10. 

    

 

11. 

    

 

12. 

    

 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny……………………………………………………………... 

 

 

Kraków, dnia …………………………… 2017 roku 

 

Imię i nazwisko Animatora……………………………………………………………………

        

 
 

……………………………. 

podpis 



KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  

„DROGA DO EURO U-21” 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Kraków, 10 - 11 czerwca 2017 roku 

 

 

Animator Orlika ……………….….…………………………………………….……….(adres) 

Niniejszym zgłaszam drużynę w kategorii dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej  

do turnieju w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku organizowanego na obiekcie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód os. Szkolne 39, w składzie:  

 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Klasa Nr leg. szkolnej 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 

9. 

    

 

10. 

    

 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny……………………………………………………………... 

 

 

Kraków, dnia …………………….2017 roku 

 

 

Imię i nazwisko Animatora……………………………………………………………………

        

 

 

                                                                                                        ……………………………. 

podpis 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

rodzica lub prawnego opiekuna dziecka zgłoszonego do Turnieju Piłki Nożnej „DROGA 

DO EURO U-21” o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa rozgrywanego na obiekcie 

sportowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód os. Szkolne 39 w 

dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku. 

 

Ja niżej podpisany.…………………...………………………….legitymujący się dokumentem  

 
 

tożsamości……………………….…..niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem  

 
 

prawnym  …………………………………………………………..…………...., który  
(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczęszcza do klasy …………………………………… Szkoły Podstawowej nr .………… 
 

i wyrażam zgodę na udział w Turnieju Piłki Nożnej „DROGA DO EURO U-21”  

o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, rozgrywanym na obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego Kraków - Wschód os. Szkolne 39 w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku. 
 

Jednocześnie oświadczam, że:  

 

- zapoznałem się z Regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia, 

- nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa dziecka  

w zawodach sportowych, 

- dziecko posiada aktualne obowiązujące podczas turnieju ubezpieczenie NNW,   

- dziecko nie jest zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, 

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

Urzędu Miasta Krakowa, a w szczególności wykorzystania zdjęć i nagrań z 

wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i umieszczenia ich na stronie 

www.krakow.pl, www.moswschod.pl  

oraz facebook.com/pages/KRKSport/330060083856211 

 

Kraków, dnia….......................................... 2017 roku 

         ……………………………. 

              własnoręczny podpis 

Własnoręczność podpisu rodzica/prawnego opiekuna potwierdzam 

 

……………………………………… 

Animator 

http://www.krakow.pl/
http://www.moswschod.pl/
https://www.facebook.com/pages/KRKSport/330060083856211


Załącznik nr 3 

 

10 czerwca 2017 r. – FAZA ELIMINACYJNA 

 

 
HARMONOGRAM GIER GR „MŁODSZA”: 

 

Godzina* Boisko1 mecz Boisko2 mecz Boisko3 mecz 

9:45 - 10:00  A1-A2 1    A3-A4 2 

10:00 - 10:20 B1-B2 3  
 

B3-B4 4  

10:20 - 10:40 C1-C2 5 C3-C4 6 A1-A3 7 

10:40 - 11:00 B1-B3 8 B2-B4 9 A2-A4 10 

11:00 - 11:20 C1-C3 11   C2-C4 12 

11:20 - 11:40  B1-B4 13 B2-B3 14 A1-A4 15 

11:40 - 12:00 C1-C4 16 C2-C3 17 A2-A3 18 

12:00 - 12:30 TURNIEJ RZUTÓW KARNYCH m-ca IX - XII 

 

 
HARMONOGRAM GIER GR „STARSZA”: 

 

Godzina* Boisko1 mecz Boisko2 mecz Boisko3 mecz 

13:00 - 13:20  D1-D2 1    D3-D4 2 

13:20 - 13:40 E1-E2 3  
 

E3-E4 4  

13:40 - 14:00 F1-F2 5 F3-F4 6 D1-D3 7 

14:00 - 14:20 E1-E3 8 E2-E4 9 D2-D4 10 

14:20 - 14:40 F1-F3 11   F2-F4 12 

14:40 - 15:00  E1-E4 13 E2-E3 14 D1-D4 15 

15:00 - 15:20 F1-F4 16 F2-F3 17 D2-D3 18 

15:20 - 15:45 TURNIEJ RZUTÓW KARNYCH m-ca IX - XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 czerwca 2017 r. – FAZA FINAŁOWA 

 

Kat. MŁODSI Kat. STARSI 

GR  I GR  J GR  K GR  L 

I1 pierwsza drużyna gr A J1 pierwsza drużyna gr B K1 pierwsza drużyna gr E L1 pierwsza drużyna gr F 

I2 druga drużyna gr B J2 druga drużyna gr A K2 druga drużyna gr F L2 druga drużyna gr E 

I3 pierwsza drużyna gr C J3 druga drużyna gr C K3 pierwsza drużyna gr G L3 druga drużyna gr G 

I4 drużyna z VIII m-ca J4 drużyna z VII m-ca K4 drużyna z VIII m-ca L4 drużyna z VII m-ca 

 
HARMONOGRAM GIER GR „MŁODSZA”: 

 

Godzina* Boisko1 mecz Boisko3 mecz 

9:30 - 9:50 I1-I2 1 I3-I4 2 

9:50 - 10:10 J1-J2 3 J3-J4 4 

10:10 - 10:30 I3-I1 5 I4-I2 6 

10:30 - 10:50 J3-J1 7 J4-J2 8 

10:50 - 11:10 I3-I2 9 I4-I1 10 

11:10 - 11:30 J3-J2 11 J4-J1 12 

Mecze V- VIII 

11:30 - 11:50 m-ce III gr I – m-ce IV gr J 13 m-ce III gr J – m-ce IV gr I 14 

półfinały 

11:50 - 12:10 m-ce I gr I – m-ce II gr J 15 m-ce II gr I – m-ce I gr J 16 

Mecze V- VIII 

12:10 - 12:30 P13-P14 (7/8 m) 17 Z13-Z14 (5/6 m) 18 

FINAŁY 

12:30 - 12:50 P15-P16 (3/4 m) 19 Z15-Z16 (FINAŁ) 20 

     12:50 - 13:15 DEKORACJA DRUŻYN 
 

HARMONOGRAM GIER GR „STARSZA”: 

     
Godzina* Boisko1 mecz Boisko3 mecz 

13:30 - 13:50 K1-K2 1 K3-K4 2 

13:50 - 14:10 L1-L2 3 L3-L4 4 

14:10 - 14:30 K3-K1 5 K4-K2 6 

14:30 - 14:50 L3-L1 7 L4-L2 8 

14:50 - 15:10 K3-K2 9 K4-K1 10 

15:10 - 15:30 L3-L2 11 L4-L1 12 

Mecze V- VIII 

15:30 - 15:50 m-ce III gr K – m-ce IV gr L 13 m-ce III gr L – m-ce IV gr K 14 

półfinały 

15:50 - 16:10 m-ce I gr K – m-ce II gr L 15 m-ce II gr K – m-ce I gr L 16 

Mecze V- VIII 

16:10 - 16:30 P13-P14 (7/8 m) 17 Z13-Z14 (5/6 m) 18 

FINAŁY 

16:30 - 16:50 P15-P16 (3/4 m) 19 Z15-Z16 (FINAŁ) 20 

     16:50 - 17:15 DEKORACJA DRUŻYN 
 

*CZAS TRWANIA MECZU 1 x 15 min. bez przerwy (5 min. przerwa „techniczna” pomiędzy meczami) 


