
 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA SUWAŁK W PIŁCE NOŻNEJ 

SZKÓŁ PONADPODSTWAWOWYCH 

CHŁOPCÓW 

 
 

REGULAMIN 

 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

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

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

Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/2022 w Suwałkach. 

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

rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. 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 zostaną rozegrane w dniu 05.10.2021 r. (wtorek) na obiekcie 

sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach boiska boczne Stadionu 

Lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. 

2. Zawody będą rozgrywane na dwóch boiskach równolegle. 

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 ponadpodstawowych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. 

2. Prawo startu mają uczniowie posiadający ważne legitymacje szkolne oraz aktualne badania 

lekarskie lub grupę dyspanseryjną A,  B, Bk oraz  zgodę rodziców na udział w zawodach   i 

na przetwarzanie danych osobowych. 

- Ochrona danych osobowych. Zgłoszenie uczestnictwa do udziału w zawodach jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

tworzenia list startowych, publikacji  wyników  końcowych  oraz  publikację  wizerunku (w 

tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady ) do celów związanych z realizacją zadania zgodnie 

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016, poz. 922). 

 



 

 

  § 4  

        Zgłoszenia 

1. Obowiązkiem, każdej startującej szkoły jest potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 

01.10.2017 r. Informację należy przesłać Organizatorowi drogą mailową na adres 

zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl 

2. Zgłoszenia  zawodników  należy  przygotować  na  listach  według  wzoru  określonego   w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

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

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

4. Brak  listy  (zgłoszenia),  o  której  mowa  w  ust.  2,  pozbawia  drużynę  prawa  udziału   w 

rywalizacji. 

5. 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. Wojska Polskiego 17. 

 
§5 

 

Pole gry i liczba zawodników  

1. Drużyny zgłoszone do rozgrywek zobowiązane są posiadać jednakowe stroje (z 

wyjątkiem bramkarza) tj. koszulki i spodenki, na których będą znajdować się numery 

porządkowe. Numery powinny być przypisane poszczególnym zawodnikom przed 

rozpoczęciem rozgrywek, a zgłoszeni zawodnicy winni występować w strojach z 

przyporządkowanymi numerami. 

2. Podczas trwania rozgrywek, drużyny mają prawo do dokonywania zmian w składzie. 

3. Zmiany zawodników mają charakter „hokejowych” i mogą odbywać się wyłącznie  

w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora. W przypadku naruszenia 

przedmiotowego postanowienia, Przepisy Gry w Piłkę Nożną stosuje się odpowiednio. 

4. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać kapitana, który może zwracać się do sędziego 

podczas przerwy w grze w sposób taktowny i tylko w sprawach dotyczących jego 

drużyny. 

5. Polem gry wraz z poszczególnymi strefami jest pole oznaczone liniami koloru białego 

wyznaczające pole gry do piłki nożnej. 

6. Rzut karny wykonywany jest z punku oznaczonego krótką linią znajdującego się  

w odległości 7 m od linii bramkowej. 

7. W zawodach biorą udział dwie drużyny złożone z maksymalnie z 12 zawodników,  

z czego pierwszych 6 zawodników to zawodnicy podstawowi (5 zawodników w polu  

+ bramkarz), a kolejnych 6 to zawodnicy rezerwowi. 

 

 

§ 6 

Czas gry. 

 

1. Zawody trwają jeden okres 20-minutowy i rozpoczynają się według planu 

przedstawionego w dniu zawodów. 

2. W przypadku niestawienia się jednej lub obu drużyn w wyznaczonym terminie, sędzia 

zawodów po upływie 5 minut daje sygnał o nieodbyciu się zawodów. 

3. Gra toczy się bez zatrzymywania czasu. Czas zatrzymywany jest tylko w następstwie 

decyzji o wstrzymaniu czasu podjętej przez jednego z sędziów prowadzących zawody. 

 

§ 6 



 

 

§7 

Wznowienie gry. 

 

1. Rzut od bramki wykonuje się po tym jak piłka opuści boisko przez linię bramkową. 

Bramkarz zobowiązany jest wprowadzić piłkę do gry zagrywając nogą z pola 

bramkowego bezpośrednio  poza  jego  obręb  przed  upływem 5  sekund. W 

przypadku naruszenia limitu czasu, drużynie przeciwnej przysługuje prawo wznowienia 

gry rzutem z rogu. W sytuacji, gdy piłka nie zostanie zagrana bezpośrednio poza pole 

karne, rzut od bramki należy powtórzyć. 

2. W przypadku opuszczenia piłki przez linię boczną, drużyna, której przysługuje prawo 

wznowienia gry, zobowiązana jest wprowadzić piłkę do gry ustawioną nieruchomo poza 

polem gry, względnie na linii bocznej, przed upływem 5 sekund od jej prawidłowego 

ustawienia w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry. 

3. W przypadku wznowienia gry rzutem wolnym pośrednim lub bezpośrednim wznowienie 

powinno nastąpić przed upływem 5 sekund liczonej od momentu uzyskania możliwości 

wznowienia gry. W przypadku przekroczenia limitu czasu prawo wznowienia gry 

przysługuje drużynie przeciwnej. 

4. Sędzia sygnalizuje uniesioną nad  głowę dłonią  czas pozostały do  wprowadzenia piłki 

do gry. W przypadku przekroczenia limitu czasu, prawo wznowienia gry przysługuje 

drużynie przeciwnej. 

 

 

§ 8 

Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie. 

 

1. Zawody prowadzone są przez dwóch sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów 

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Jedynie sędziowie są uprawnieni do wydawania wiążących rozstrzygnięć co do zdarzeń 

zaistniałych podczas zawodów jak również bezpośrednio przed i po ich zakończeniu. 

Rozstrzygnięcia arbitrów mają charakter ostatecznych i mogą być tylko zmienione  

w przypadkach określonych w Przepisach Gry w Piłkę Nożną. 

3. Postanowienia Przepisów Gry w Pikę Nożną w zakresie gry niedozwolonej  

i niewłaściwego postępowania stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

Kary dyscyplinarne. 

 

1. W Mistrzostwach Suwałk wobec zawodników dopuszczających się przewinień gry 

niedozwolonej (atak nierozważny / z użyciem nieproporcjonalnej siły) lub 

niewłaściwego zachowania, będą stosowane kary indywidualne w postaci  napomnienia 

(żółta  kartka) i wykluczenia (czerwona kartka). 

2. Drużyna zawodnika, którego sędzia wykluczył z gry (czerwona kartka) zobowiązana jest 

grać w osłabieniu do końca meczu. 

3. Bezpośrednia czerwona kartka skutkować będzie obligatoryjnym wykluczeniem 

ukaranego zawodnika w trzech kolejnych meczach (kara przechodzi na mecze w 

kolejnych ).  

 

§ 10 

System rozgrywek 

 

 

 



 

 

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących do rozgrywek. 

Dokładny system rozgrywek zostanie podany w dniu rozgrywania turnieju. 

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

przez International Football Association Board, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

3. Reprezentacja danej szkoły może liczyć maksymalnie 12 zawodników. Zespoły występują 

na boisku w 6 osobowych składach. 

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

po 1 pkt. 

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

tabeli. 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. 

6. 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.| 
 

Nagrody 

 

1. Za zajęcie miejsc I – III drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Oprócz nagród za zajęcie miejsc I – III Organizator przewiduje nagrody indywidualne, które 

będą przyznane w następujących kategoriach: 

a) Najlepszy zawodnik 

b) Najlepszy bramkarz 

c) Najlepszy strzelec 

3. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 

 
§ 7 

Punktacja 

1.  Zgodnie  z  §   6   ust.   1   Regulaminu   Miejskiej   Rywalizacji   Sportowej   2021/2022  w 

Suwałkach drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty 

odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/2022 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:, Zbigniew Chiliński e-mail: 

zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl, tel. 87-566-32-81 


