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1. Uczestniczą zawodnicy, którzy w 2018 r. kończą odpowiednio maksymalnie 12 rok życia 
(urodzeni w 2006 r. i młodsi) i maksymalnie 11 rok życia (urodzeni w 2007 r. i młodsi) 

2. Jeżeli klub zgłosi drużynę zarówno do kategorii U-12 i U-11, to każdy zawodnik tego klubu może 
wziąć udział w turnieju maksymalnie tylko jednej kategorii wiekowej (nie może grać zarówno 
w U-12 i U-11). 

3. Drużynę mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy uprawnieni w systemie Extranet. 

4. Skład drużyny: 12 zawodników + trener + kierownik drużyny 

5. Gramy piłką 4 – wykorzystywaną w rozgrywkach trawiastych. 

6.  Jednocześnie na boisku może przebywać 5 zawodników tj. czterech zawodników w polu + 1 
bramkarz. 

7. Czas gry – 1 x 10 minut. 

8. Mecze odbywają się w halach na boiskach o wymiarach nie większych niż 40m x 20m tj. 
analogicznych do wykorzystywanych w rozgrywkach piłki ręcznej. 

9. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2 m tj. analogicznych do wykorzystywanych w 
rozgrywkach piłki ręcznej. 

10. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje 
zasada tzw. zmian powrotnych. 

11. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

12. Wrzuty na boisko  wykonuje  się  nogą  z  linii  bocznej,  nieruchomo  stojącej  piłki, odległość 
przeciwnika od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na 
boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania. 

13. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w 
przypadku przewinienia w polu bramkowym. Interpretacja zagrania wślizgiem należy do 
sędziego. 

14. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów. (z linii pola karnego na wprost bramki). 

15. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na  
wysokości  danego  zdarzenia,  przeciwko  drużynie, która  dopuściła  się przewinienia. 

16. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego 
ręką, do  połowy boiska.  Za  naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny 
przeciwnej z połowy boiska. 
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17. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez dwie 
drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b. korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c. przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 
d. rezultat rzutów karnych określonych w ust. 16. 

 
18. Po nierozstrzygniętych spotkaniach sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3).  

W przypadku gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów 
nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

19. Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 
kolejności miejsc o których mowa w ust. 15 

20. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b. korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c. większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 
d. korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych 
e. większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych 

W przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności drużyn w tabeli zadecyduje losowanie. 

21. W przypadku nierozstrzygniętego, w regulaminowym czasie gry, meczów półfinałowych lub 
finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3). W przypadku gdyby pierwsza 
seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie rzutów 
karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

22. Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyć zawodnika 
z gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite 
wykluczenie go z gry. 

23. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry może 
w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

24. W przypadku całkowitego wykluczenia zawodnika z gry, ma on prawo gry w następnym meczu. 

 


