
Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa Podlaskiego ZPN w kategoriach U-12 oraz U-11 w sezonie 

2020/2021 

§ 1 

Rozgrywki są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem 

formą rywalizacji sportowej w okresie zimowym na terenie poszczególnych Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej 

§ 2 

Rozgrywki prowadzi Wydział Szkolenia Podlaskiego Związku Piłki Nożnej 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

1) eliminacje wojewódzkie  

2) finał wojewódzki 

§ 4 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turnieju Finałowym mogą uczestniczyd zawodnicy, urodzeni w 

roku 2009 i młodsi  (U-12) oraz 2010 i młodsi (U-11). Zawodnicy muszą byd potwierdzeni do klubu i 

uprawnieni do gry, w systemie Extranet, przez właściwy Wojewódzki ZPN 

2. W przypadku awansu drużyny jednego klubu do Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar Prezesa 

Podlaskiego ZPN w kat. U-12 oraz U-11, zawodnik może uczestniczyd tylko w jednym Turnieju 

Finałowym. 

3. Listy zawodników uprawnionych do udziału w Turnieju, należy przekazad Komisji Technicznej 

Turnieju przed jego rozpoczęciem.  

4. Fakt posiadania przez zawodników uczestniczących w Turnieju o Puchar Prezesa Podlaskiego ZPN 

badao lekarskich potwierdza jeden z opiekunów drużyny. Pisemne oświadczenie w tym zakresie 

należy przekazad Komisji Technicznej Turnieju, przed jego rozpoczęciem. 

§ 5 

W Turnieju o Puchar Prezesa Podlaskiego ZPN obowiązują następujące zasady rozgrywania meczów: 

1. Czas gry: 

Grupy 4 drużynowe: 1x20 min 

Grupy 5-6 drużynowe: 1x15 min 

2.  Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednoczenie na boisku może przebywad 5 (4+1) 

zawodników. 

3. Mecze odbywają się na halach sportowych o wymiarach 40x20m 

4. Bramki o wymiarach 3x2m 

5. Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych 

6. Zawodnicy muszą posiadad na koszulkach numer wg. zgłoszonej listy uczestników. 



7. Mecze rozgrywane są piłka r. 4 

8. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na 

wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia 

9. Wrzuty na boisko wykonuję sie nogą z linii bocznej, uderzając  nieruchomo stojąca piłkę, odległośd 

od przeciwnika od piłki min. 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na boisko, a 

następnie wykonanie dowolnego zagrania.  

10.Rzut karny wykonuję się z odległości 7m. 

11. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego ręką, 

do połowy boiska. Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej 

z linii środkowej boiska. 

11. W rozgrywkach grupowych kolejnośd w tabeli ustala sie wg. liczby zdobytych punktów 

12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów pomiędzy zespołami, o zajętym miejscu decyduje 

kolejno: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania) 

 b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkao 

 c) przy braku różnicy - większa liczba zdobytych bramek 

 d) rezultat rzutów karnych określonych w ust. 13 

13. Po nierozstrzygniętych spotkaniach fazy grupowej sędzia zarządza wykonywania karnych (po 3). 

W przypadku, gdyby pierwsza seria nie wyłoniła zwycięzcy spotkania nakazuje się wykonywania 

rzutów karnych, aż do rozstrzygnięcia.  

 Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości 

ustalenia kolejności miejsc o których mowa w ust. 12 

14. Sędzia zawodów w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyd zawodnika z 

gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie powoduję wykluczenie z gry do kooca spotkania. 

15. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem może zostad zastąpiony innym 

zawodnikiem. 

 

§ 6 

 

Zwycięska drużyna w swojej kategorii wiekowej będzie Reprezentowad Województwo Podlaskie na 

Finałach Ogólnopolskiego Turnieju   o Puchar Prezesa PZPN, który obędzie sie w lutym 2021 roku w 

Warszawie.  

 

§ 7 

 

We wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek a nie objętych przepisami niniejszego  

Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Techniczna Turnieju o Puchar Prezesa Podlaskiego ZPN. 


