
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

   www.powiat-zyrardowski.pl/648,sport-szkolny                   kontakt:  kamil0308@o2.pl 

Żyrardów, 04.04.2022 

Komunikat Organizacyjny 

Mini Piłka Nożna Szkół Podstawowych – Dzieci (2009 i młodsi) 

 

Miejsce:  Boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1 we Franciszkowie, ul. Dębowa 25 

                  96-315 Wiskitki 

Termin: 

Dziewczęta    poniedziałek  11.04.2022  godz. weryfikacji    8.45  (rozpoczęcie 9.00) 

Chłopcy      wtorek 12.04.2022  godz. weryfikacji    8.45  (rozpoczęcie 9.00) 

 
 

 Obowiązują: 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz 

przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich 

dziecka i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie powiatu), 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach oraz ważne legitymacje szkolne; 

 Jednolite stroje z numerami na koszulkach, 

 Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie; 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione. 

 Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w 

materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły 

prasowe. 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych w obliczu 

zagrożenia wirusem COVID-19 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.. 

 

 

 

 

https://www.powiat-zyrardowski.pl/648,sport-szkolny
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Uczestnictwo: 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2009 i młodsi 

 w skład zespołu wchodzi maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek 

 

Przepisy gry: 

 

 czas gry w zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

 zespół na boisku składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz 

 boisko: szerokość 28 m, długość 57 m  trawa syntetyczna                                                                                       

 piłka numer „4” 

 gra bez „spalonego” 

 zmiany hokejowe (błędy będą karane rzutem wolnym pośrednim, 

 bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy 

 piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej 

o jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to 

drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii 

środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie 

korzyści” 

 obuwie: typu adidas, korki lane 

 stosowane będą kary wychowawcze (minutowe – w zależności od czasu gry)     

 

Punktacja: 

 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów 

 

O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie 

punktów decyduje kolejno: 

 

- większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e) 

- lepsza różnica bramek (w spotkaniach tych drużyn) 

- lepsza różnica bramek (w całym turnieju) 

- większa liczba zdobytych bramek (w całym turnieju) 

 

Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne 

między zainteresowanymi zespołami. 
 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

     


