
 

REGULAMIN 

TURNIEJÓW „SKRZAT CUP” 

GRUDZIEŃ 2017 
 

1. Turnieje „Skrzat Cup” organizowane są przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej we 

współpracy z klubami-gospodarzami poszczególnych turniejów dla dzieci z roczników 2011, 2012 i 

młodszych. Są to najmłodsze kategorie wiekowe, które na co dzień nie uczestniczą w regularnych 

rozgrywkach WMZPN. 

2. Turnieje odbywają się na początku grudnia 2017 roku w halach sportowych w 4 miejscowościach 

województwa warmińsko-mazurskiego: 

a. 02.12 Rybno, ul. Sportowa 24A (gospodarz GSZS Delfin Rybno) 

b. 02.12 Ełk, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 11 (gospodarz MKS Ełk) 

c. 09.12 Reszel, ul. Chrobrego 5a (gospodarz RKS Orlęta Rema Reszel) 

d. 09.12 Elbląg, ul. Kościuszki 77A (gospodarz ZKS Olimpia Elbląg) 

3. Na podstawie zapisów do turnieju zostało zakwalifikowanych 50 następujących drużyn: 

 02.12 Rybno (14 drużyn) 

o AP Ostróda 

o GKS Stawiguda 

o GSZS Delfin Rybno 

o ITS Jeziorak I Iława 

o ITS Jeziorak II Iława 

o ITS Jeziorak III Iława 

o KS Finishparkiet Drwęca I NML 

o KS Finishparkiet Drwęca II NML 

o KS Wkra Działdowo 

o MKS Olimpia Olsztynek 

o MKS Olimpia II Olsztynek 

o MLKS Motor Lubawa 

o UKS Mały Jeziorak Iława 

o UPKS Poncio 2010 Lidzbark 

 02.12 Ełk (12 drużyn) 

o AP Huragan Pisz 

o MAP Mazuria I Giżycko 

o MAP Mazuria II Giżycko 

o MAP Mazuria III Giżycko 



o MKS Ełk 

o MLKS Czarni Olecko 

o MUKS SP Gol I Giżycko 

o MUKS SP Gol II Giżycko 

o UKS Rona 03 I Ełk 

o UKS Rona 03 II Ełk 

o UKS Rona 03 III Ełk 

o UKS Sokół Biała Piska 

 

 09.12 Reszel (12 drużyn) 

o AP Progres Lidzbark Warmiński 

o AP Soccer Kętrzyn 

o GKS Pisa Barczewo 

o MBKS Victoria Bartoszyce 

o MKS Jeziorany 

o MKS Korki Biskupiec 

o MKS Korsze 

o MKS Polonia Lidzbark Warmiński  

o RKS Orleta-Rema Reszel 

o RKS Orleta-Rema II Reszel 

o SKS Szczytno 

o UKS Mini Soccer Mrągowo 

 09.12 Elbląg (12 drużyn) 

o AS Stomil Olsztyn 

o Fundacja Stomil Olsztyn 

o Fundacja II Stomil Olsztyn 

o GKS Cresovia Górowo Iławeckie 

o KS Polonia Pasłęk 

o MKS Kaczkan Huragan Morąg  

o MMKS Concordia Elbląg 

o Przedszkole Piłkarskie Legii Warszawa (OE) 

o ZKS Olimpia I Elbląg 

o ZKS Olimpia II Elbląg 

o ZKS Olimpia III Elbląg 

o ZKS Olimpia IV Elbląg 

4. Celem turniejów jest przed wszystkim dobra zabawa uczestników i popularyzacja piłki nożnej. 

5. Boiska i piłka 

a. turnieje odbywają się na halach sportowych (należy zabrać odpowiednie obuwie) 

b. wyznacza się dwa boiska w poprzek hali oddzielone tak, aby piłka nie przelatywała po ziemi z 

boiska na boisko (np. ławkami lub bandami do unihokeja) 

c. bramki 3 x 1,55 m (jak dla żaków) 

d. piłka do siatkówki 

6. Zawodnicy i składy drużyn 

a. w turnieju uczestniczą zawodnicy z roczników 2011, 2012 i młodszych 

b. drużyna składa się z 10 zawodników, trenera i kierownika drużyny  



c. na boisku występuje 5 zawodników (4 zawodników + 1 bramkarz) 

d. zmiany hokejowe 

7. System gier i czas gry 

a. turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym zgodnie z harmonogramem 

b. każdy mecz trwa w zależności od ilości drużyn: 6 minut na turnieju w Rybnie (14 drużyn) i 7 

minut na turniejach w Ełku, Elblągu i Reszlu (12 drużyn) 

c. turniej rozpoczyna się o godz. 10:00 i kończy się ok. godz. 16:00 

d. mecze prowadzone są przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów WMZPN 

8. Kary 

a. za faul na żółtą kartkę w walce o piłkę - 1 minuta kary 

b. za niesportowe zachowanie, pozbawienie drużyny bramki lub realnej szansy na jej zdobycie - 

2 minuty kary 

c. za wybitnie niesportowe zachowanie oraz poważny, rażący faul – wykluczenie do końca meczu 

d. przy karach wykluczenia, o których mowa powyżej w pkt. a. b. i c., otrzymuje zawodnik winny 

przewinienia, a jego drużyna w dalszym ciągu gra w komplecie 4+1 zawodników 

e. w skrajnych sytuacjach za niewłaściwe zachowanie kibiców, rodziców, zawodników i trenerów 

oraz brak pozytywnej reakcji na uwagi organizatorów zespół może być wycofany z turnieju 

9. Punktacja 

a. nie ma standardowej punktacji za wyniki meczów 

b. za każdą zdobytą bramkę przyznaje się 2 pkt. 

c. za każdą straconą bramkę odejmuje się 1 pkt. 

d. za wykluczenie minutowe (1 minuta kary) odejmuje się 2 pkt. 

e. za wykluczenie minutowe (2 minuty kary) odejmuje się 5 pkt. 

f. za wykluczenie (do końca meczu) odejmuje się 10 pkt. 

g. za zachowanie zawodników i trenerów w czasie meczu przyznaje się od +5 pkt. do -5 pkt. 

h. punkty przydziela komisja w składzie: przedstawiciel WMZPN, przedstawiciel gospodarza nie 

związany bezpośrednio z drużyną (nie może być to trener, kierownik, ani rodzic zawodników 

biorących udział w zawodach), sędzia 

10. Upominki 

a. każdy z zawodników na początku turnieju otrzyma wodę i prowiant (np. słodka bułka i owoc) 

b. na koniec turnieju każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i dyplom oraz komin na 

szyję z logo turnieju i mikołajkowy upominek 

11. Rodzice i osoby towarzyszące drużynom 

a. rodzice i pozostałe osoby towarzyszące drużynom nie mogą przebywać na parkiecie, muszą 

zająć miejsca na widowni i zachowywać się w kulturalny sposób 

b. prowadzona będzie rywalizacja na najlepszy „klub kibica”, pod uwagę będzie brana kultura 

dopingu oraz walory dźwiękowe i wizualne 

12. Protesty i sprawy nieuregulowane 

a. ewentualne protesty rozpatruje komisja, o której mowa w pkt. 9h 

b. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja, o której mowa w 

pkt. 9h 


