
 

Halowy Turniej Piłki Nożnej  

Drużyn Podwórkowych  

Tomaszów Lubelski 
 

 

Patronat : BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 

 

Organizator: URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

 

Cel zawodów: Promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, 

• organizacja czasu wolnego od nauki, 

• wychowanie przez sport, Fair Play, 

• kształtowanie zdrowego stylu życia, 

• wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

W turnieju mogą brać udział dzieci i uczniowie szkół podstawowych z okolic  

i miasta Tomaszów Lubelski. 

 

Data: 16-17-18.01.2023r.  

Miejsce zawodów: Hala sportowa I LO – ul. Wyspiańskiego 8, Tomaszów Lubelski 

Termin zgłoszeń drużyn do turnieju: 13.01.2023 (piątek) 

 

Zgłoszony zespół do zawodów sportowych powinien mieć dorosłego opiekuna grupy. 
 

Kategoria: Rozgrywki drużynowe z podziałem na kategorie wiekowe; 

 

 dzieci rocznik 2014/ młodsi – rozgrywki 16.01.2023 godz. 9.00 – 13.00 

 dzieci rocznik 2012/2013 – klasy 4 i 3 – rozgrywki 17.01.2023 godz. 9.00 – 13.00 

 dzieci rocznik 2010/2011 – klasy 6 i 5 – rozgrywki 18.01.2023 godz. 9.00 – 13.00 

 dzieci rocznik 2008/2009 - klasy 8 i 7 - data do ustalenia 

 

Drużyna biorąca udział w turnieju składa się z max. 10 zawodników. Zawodnik zgłoszony 

do rozgrywek może reprezentować barwy tylko jednego zespołu. 

 

System gier: Mecze rozgrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych systemem 

„każdy z każdym” 

 

Zasady gry: 

• zgodne z przepisami PZPN (z wykluczeniem pozycji spalonej, wznowienia gry z autu, 

zakaz wślizgów); 

• czas gry zależny od ilości zgłoszonych zespołów; 

• boisko o wymiarach 40x20m, bramkach 2x3m; 

• gra piłką o rozmiarze 4 i 5 w zależności od kategorii wiekowej; 

• mecze w ustawieniu 4+1(2014 i mł) 5+1 (2013 i starsi); 

• podczas gry zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie miękkie,  

• zmiany hokejowe, zmiany dokonujemy przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry 

od niej; 

• podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej zachowują 

odległość 5m od piłki; 

• rzut karny 9m od bramki;  



• z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można bezpośrednio zdobyć bramki, 

• rzut z autu rozpoczynamy wprowadzając piłkę nogą zza linii bocznej. Wznowienie gry 

traktowane jest jako rzut wolny pośredni; 

 

Kary i przewinienia – za niesportowe zachowanie zawodnika na boisku przewidywane są 

indywidualne kary - 1,2 min (brak kartek), w szczególnych przypadkach całkowite 

wykluczenie z meczu. 

 

Punktacja: 

Za zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt. W rozgrywkach kolejność zespołów 

ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 

dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują: 

• wynik bezpośredniego spotkania; 

• korzystniejsza różnica bramek; 

• większa liczba strzelonych bramek; 

• rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują dyplom, 

puchar. Najlepsi zawodnicy turnieju - najlepszy strzelec, bramkarz otrzymują indywidualne 

upominki.  

(Jeżeli dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą największą liczbę bramek, to nagrodę 

dla najlepszego strzelca zdobywa zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce 

w turniej.)  

 

Sprawy różne: Za pozostawione rzeczy oraz zaistniałe wypadki na obiekcie sportowym 

animator sportowy, organizator zawodów oraz szkoły nie ponoszą odpowiedzialności. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów. 

 

Więcej informacji tel. kontaktowy; 

Artur Beńko 669573952 


