
Malbork, 10.04.2017 roku 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 13 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku informuje, że mistrzostwa Malborka w mini piłce 

nożnej szkół podstawowych odbędą się na Orliku przy Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w 

Malborku (ul. Kwiatkowskiego - Osiedle Południe), w niżej podanych terminach (odprawa techniczna 

15 minut przed rozpoczęciem zawodów): 

 

Program: 

1. 20.04.2017 roku (czwartek), godz. 10:00 – chłopcy SP (rocznik 2004 i młodsi) 

2. 20.04.2017 roku (czwartek), godz. 12:00 – dziewczęta SP (rocznik 2004 i młodsze) 

 

Każda startująca szkoła musi posiadać listę zawodników wygenerowaną z systemu ,,SRS”     

potwierdzoną przez dyrektora szkoły. 
 

Zasady współzawodnictwa: 

1. Zespoły składają się z maksymalnie 10-ciu zawodników (6+4 rezerwowych) z jednej szkoły i grają 

po 5 zawodników w polu + bramkarz. 

2. Obowiązują uproszczone przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej i regulamin ustalony przez 

organizatora. 

3. Czas gry i system rozgrywek w zależności od liczby zgłoszeń. 

4. Zmiany zawodników z nieograniczoną ilością razy podczas meczu. 

5. Gra bez spalonego. 

6. Rzut karny z 9 metrów. 

7. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska. 

8. Mur ustawiany w odległości 5 metrów od piłki. 

9. Za przewinienia uczestnicy rozgrywek będą karani: 

- 1-2 min pauzowania – zawodnik przez ten czas nie gra, 

- wykluczenie – zawodnik nie gra do końca meczu, 

- dyskwalifikacja – zawodnik nie gra do końca turnieju. 

10. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 

11. O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych pkt., a w przypadku równej liczby 

zdobytych pkt. kolejno – większa liczba pkt. zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

(bezpośredni mecz), korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju, większa liczba zdobytych bramek w 

całym turnieju. 

12. Uwaga! Zakaz grania w korkach (dopuszcza się korkotrampki). 

 

Nagrody 

Za miejsca I-III drużyny otrzymują puchary. 

 
Przepisy końcowe: 

1. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie bez przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć 

podczas rozgrywek rozstrzyga organizator. 

3. Uczniowie w trakcie zawodów pozostają pod opieką swoich nauczycieli. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników. 

5. Powyższe mistrzostwa stanowią jednocześnie eliminacje do powiatowego szczebla zawodów wg 

limitu ustalonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku. 
 

Otrzymują: 

1. SP 3, 5, 8, 9, ZS 1, 2 

2. a/a 


