
   

                                                                                     

 

 

MISTRZOSTWA SUWAŁK W PIŁCE NOŻNEJ 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CHŁOPCÓW 

 

 

REGULAMIN 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Mistrzostwa Suwałk w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców (dalej 

„Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie turnieju zaliczanego do  

Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2015/2016 w Suwałkach. 

2. Celem rozgrywek, o których  mowa w ust. 1, jest popularyzacja piłki nożnej jak również 

rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem rywalizacji sportowej 

jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia. 

3. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 

§2 

Termin i miejsce zawodów 

 

1. Mistrzostwa Suwałk rozegrane zostaną w dniu 16.10.2015 r. (piątek) na obiekcie 

sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26. 

2. Zawody będą rozgrywane na dwóch pełnowymiarowych boiskach. 

3. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest na godz. 9.00. 

4. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

 

§3 

Uczestnictwo 

 

1. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. 

2. Uczestnictwo w rywalizacji sportowej zgłosiło 6 suwalskich szkół: 



   

                                                                                     

2.1 I Liceum Ogólnokształcące 

2.2 II Liceum Ogólnokształcące  

2.3 III Liceum Ogólnokształcące  

2.4 Zespół Szkół nr 6  

2.5 Zespół Szkół Technicznych  

2.6 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 

3. W rywalizacji sportowej obowiązują aktualne „Przepisy Gry w Piłkę Nożną” opracowane  

przez International Football Association Board, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

4. Czas trwania każdego z meczów wynosi 2 x 20 minut. 

5. Reprezentacja danej szkoły może liczyć max. 21 zawodników. Zespoły występują na 

boisku w 11 osobowych składach. 

6. Podczas rozgrywania zawodów (meczu) drużynom przysługuje prawo dokonania czterech 

zmian z zachowaniem procedur określonych w przepisach gry w piłkę nożną. 

7. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. W przypadku remisu drużyny 

otrzymują po 1 pkt.  

8. Suma punktów zdobyta w poszczególnych meczach decyduje o kolejności miejsc  

w grupie. W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności decyduje wynik 

bezpośredniego spotkania, następnie lepszy stosunek bramek strzelonych do straconych 

(współczynnik). W dalszej kolejności będzie brana pod uwagę ilość bramek strzelonych,  

a w przypadku braku rozstrzygnięcia ilość bramek straconych.  

9. W przypadku braku możliwości wskazania drużyny wyżej sklasyfikowanej w oparciu  

o metodologię przedstawioną w ust. 7, Organizator kierując się zasadami „fair play” oraz 

„sportowej rywalizacji” zarządza serię rzutów karnych. Przepisy Gry w Piłkę Nożną. 

10. W fazie finałowej turnieju każdy mecz musi być rozstrzygnięty. W przypadku remisu 

przeprowadza się serię rzutów karnych w celu wyłonienia zwycięzcy, zgodnie                     

z Przepisami Gry w Piłkę Nożną. 

§4 

System rozgrywek 

1. Zawody będą rozgrywane równocześnie w dwóch grupach (A i B), których podział 

zostanie ustalony podczas odprawy  przedmeczowej w dniu rozgrywania zawodów. 

2. Mecze w grupach zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”: 

 



   

                                                                                     

 

       Boisko A         Boisko B 

   

9 
00  

–  9 
45     

(2A – 3A)      ….  –  ….    (2B – 3B)     ….  –  ….

  

9 
55  

–  10 
40

   (1A – 2A)     ….  –  ….    (1B – 2B)     ….  –  ….   

 

10 
50 

– 11
35 

  (3A – 1A)      ….  –  ….     (3B – 1B)     ….  –  …. 

        

3. Rozgrywki  finałowe będą przebiegały w następującym systemie rywalizacji: 

11
50 

– 12
35  

(boisko A)
  

3A – 3B mecz o miejsca V – VI 

11
50

 – 12
35  

(boisko B)
  

2A – 2B mecz o miejsca III – IV 

11
50 

– 12
35  

(boisko główne) 1A – 1B mecz o miejsca I - II 

 

§ 5 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników należy przygotować na listach według wzoru określonego  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę najpóźniej 

w dniu zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Brak listy (zgłoszenia), o której mowa w ust. 1, pozbawia drużynę prawa udziału  

w rywalizacji. 

4. Kierownicy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawie 

przedmeczowej z udziałem sędziów i Organizatora, która odbędzie się w dniu zawodów  

o godz. 8:30 w budynku przy ul. Zarzecze 26. 

 

§ 6 

Punktacja 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2015/2016  

w Suwałkach drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty 

odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji tj.: 

        I miejsce 7 pkt. 

        II miejsce 5 pkt. 

        III miejsce 4 pkt.   

        IV miejsce 3 pkt. 

        V miejsce 2 pkt. 

        VI miejsce 1 pkt. 



   

                                                                                     

   

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2015/2016 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Piłkę Nożną. 

2. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry  

w Piłkę Nożną. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora. 

3. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga sędzia, a w pozostałym zakresie 

Organizator. 

4. Wszelkich informacji związanych z udziałem drużyn w Mistrzostwach Suwałk udziela 

Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 

 Rafał Olszewski  tel. 608 440 007, e-mail: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl  

                            
 

Kierownik  
   Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

                                /-/ Kamil Klimek 

mailto:rafal.olszewski@osir.suwalki.pl

