
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

    www.powiat-zyrardowski.pl/                     kontakt:  kamil0308@o2.pl 

Żyrardów, 26.09.2022 

Komunikat Organizacyjny 

Piłka Nożna Szkół Podstawowych – Młodzież (2008 oraz 2009) 

 

 

Dziewczęta i Chłopcy: 

Czwartek     06.10.2022, godz. 09.15 (weryfikacja 9.00) Boisko przy Hali AQUA Żyrardów,  

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27     

 
 

 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. 

  W trakcie rozgrywania zawodów muszą być bezwzględnie przestrzegane aktualnie 

obowiązujące,  związane z pandemią rozporządzenia i zalecenia odpowiednich władz i 

instytucji t/j: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Sportu, Głównej Inspekcji Sanitarnej 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 
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Uczestnictwo: 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2008 lub 2009 

 w skład zespołu wchodzi maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek 

 

Przepisy gry: 

 

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

 boisko: szerokość 26 m, długość 56 m  trawa syntetyczna                                                                                      

 bramki 5m x 2m,  

 rzut karny z  9 metrów,  

 rzuty wolne, rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny 5 metrów od piłki 

 gra bez spalonego 

 zmiany hokejowe (błędy zmian karane jak w piłce ręcznej, tj. strata piłki,  

wykluczenie, rzut karny za złą zmianę bramkarza) 

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

 bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym 

 obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki” 

 piłka: piłka nożna nr 5 

 gra niedozwolona i niesportowe zachowanie - karane wykluczeniami: żółta kartka - 2 

minuty, czerwona kartka - 5 minut i wykluczenie z meczu (po odbyciu kary na boisko 

wchodzi inny zawodnik)     

 

Punktacja: 

 

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

 

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

decyduje kolejno: 

 

- wynik bezpośredniego spotkania 

- lepsza różnica bramek 

- większa liczba zdobytych bramek 

 

rzuty karne – po meczu remisowym (który musi wyłonić zwycięzcę) 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

     


