
21 październik 2017 r., OSIR w Biłgoraju, ul. Targowa 15     

                                                                        

I Jesienny Turniej piłki nożnej dziewcząt SPARTA CUP:

młodziczki – ur. 2005 r. i młodsze

Uczestnicy:

1. KP KSZO 1929 Ostrowiec  Świętokrzyski(105 km w linii prostej od Biłgoraja)
– 
Świętokrzyski ZPN

2. UKS Dubler Opole Lubelskie (85 km) – Lubelski ZPN
3. KKP Unia Lublin (80 km) – Lubelski ZPN
4. MUKS Sokół Kolbuszowa (75 km) Podkarpacki ZPN
5. ZKS Stal Aquila Stalowa Wola (48 km) Podkarpacki ZPN
6. RWKS Sparta Biłgoraj (0 km) Lubelski ZPN

Celem turnieju jest: 

 popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce;
 podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek;
 sportowa rywalizacja drużyn dziewczęcych z terenów województw 

świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Regulamin Turnieju
1. W  turnieju  mogą  brać  udział  zawodniczki  urodzone  w  latach  2005  i

młodsze.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną

legitymację  szkolną  ze  zdjęciem,  dowód  osobisty  lub  paszport  oraz  -



wyłącznie indywidualną, aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do

gry (ważność badań maksymalnie 6 miesięcy). 
3. Każdy z trenerów prowadzących  zespół w w/w rozgrywkach zobowiązany

jest do posiadania aktualnej licencji trenerskiej (posiadać również podczas

rozgrywanego turnieju). 
4. Przed  rozpoczęciem  turnieju,  trenerzy  zespołów  zobowiązani  są  do

przedstawienia oświadczenia, iż każda z zawodniczek uczestniczących w

danym turnieju posiada aktualne badania lekarskie. 
5. Obowiązek  ubezpieczenia  zawodniczek  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na

klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3

Uchwały nr IX/140 z dnia  3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki

Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
6. Nagrody: Każdy z uczestniczących zespołów otrzyma dyplom. Drużyny z

miejsc  1-3  otrzymają  puchary.  W  trakcie  turnieju  zostaną  wyłonieni:

najlepsza zawodniczka, najlepsza strzelczyni oraz najlepsza bramkarka.
7. Zespoły uczestniczące w turnieju uiszczają wpisowe w wysokości 100 zł.

Organizator Turnieju wystawia dowód wpłaty na taką kwotę.

Rywalizacja
1. Drużyny rozgrywają po dwa mecze, na podstawie których sporządzona jest

tabela.
2. W przypadku zwycięstwa drużyna otrzymuje trzy punkty, w przypadku 

porażki nie otrzymuje żadnych punktów.
3. W przypadku remisu, drużyny odbywają serię rzutów karnych (po trzy lub 

do rozstrzygnięcia). Zwycięzca otrzymuje dwa punkty, przegrany jeden.
4. Drużyny z miejsc 1 – 3 tworzą grupę Y, drużyny rywalizują o miejsca 1 – 3. 
5. Drużyny z miejsc 4 – 6 tworzą grupę Z, drużyny rywalizują o miejsca 4 – 6.



                                        Kryteria ustalania kolejności miejsc w 

turnieju
1. W rozgrywkach eliminacyjnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma 

punktów zdobytych  w  meczach.
2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu 

decydują kolejno: 
a) ilość punktów zdobyta w meczach między zainteresowanymi zespołami.

3. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez więcej niż 2 drużyny, o 

zajętym miejscu decydują kolejno:
a) korzystniejsza różnica bramek w meczach rozegranych w grupie Y bądź 

Z, 
b) większa liczba bramek strzelonych w meczach rozegranych w grupie Y 

bądź Z (w pierwszej kolejności), także zdobytych w serii rzutów karnych (w 

drugiej kolejności). 
c) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach 

w turnieju(w pierwszej kolejności), także zdobytych w serii rzutów karnych 

(w drugiej kolejności).

Przepisy gry
1. Zespół może zgłosić do turnieju dowolną liczbę zawodniczek, ale w 

poszczególnych meczach może występować maksymalnie 14.  
2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (mecze 

rozgrywane w składach  9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych – 

wymiary boisk: 70 m x 55 m  - obowiązuje  przepis o „spalonym”).  
3. Pole karne  - oznacza się w odległości 9 metrów od linii bramkowej o 

długości 23 m /po 9 m w bok od każdego słupka bramki. Bramki 5x2. Rzut 



karny: 9 m. Rzut z rogu: punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola

karnego – ok. 26 m) 
4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 
5. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” 

podeszwą. 
6. Obowiązują ochraniacze piłkarskie. 
7. Czas gry: 2 x 15 minut.
8. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na 

okres 2 minut, kolejnych 2 minut oraz wykluczenie z meczu.  
9. Wykluczenie za faul taktyczny powoduje odsunięcie od gry w danym 

meczu, natomiast wysokość kar za wykluczenia z innej przyczyny 

uzależniona jest od stopnia i rodzaju  przewinienia.
10. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez 

Organizatora Turnieju. 
11. Organizator turnieju zabezpiecza opiekę medyczną na całym turnieju.


