
REGULAMIN 

HALOWYCH TURNIEJÓW 

„SKRZAT CUP” 

ZIMA 2018/2019 
 

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

współpracy z klubami-gospodarzami poszczególnych turniejów dla dzieci z najmłodszych kategorii 

wiekowych, które na co dzień nie uczestniczą w regularnych rozgrywkach WMZPN, tj.: 

a. rocznik 2012 i młodsi  

b. rocznik 2013 i młodsi 

2. Turnieje odbywają się w dwóch fazach – pierwsza w grudniu 2018 roku, druga w lutym 2019 roku. 

Zapisy do każdej fazy prowadzone są osobno. Każda drużyna może uczestniczyć w jednej fazie, drugiej 

fazie lub w obu fazach, ale w ramach jednej fazy może uczestniczyć tylko w jednym turnieju. 

3. Turnieje rozgrywane są w następujących terminach: 

c. I faza: grudzień 2018 roku 

o 15.12 Rybno, ul. Sportowa 24A (gospodarz GSZS Delfin Rybno) 

o 16.12 Biała Piska, ul. Moniuszki 7 (gospodarz UKS Sokół Biała Piska) 

o 15.12 Reszel, ul. Chrobrego 5a (gospodarz RKS Orlęta Rema Reszel) 

o 15.12 Elbląg, ul. Kościuszki 77A (gospodarz ZKS Olimpia Elbląg)  

o 16.12 Olsztynek, ul. Górna 5 (gospodarz MKS Olimpia Olsztynek) 

 

d. II faza: luty 2019 roku 

o 16.02 Rybno, ul. Sportowa 24A (gospodarz GSZS Delfin Rybno) 

o 17.02 Biała Piska, ul. Moniuszki 7 (gospodarz UKS Sokół Biała Piska) 

o 16.02 Reszel, ul. Chrobrego 5a (gospodarz RKS Orlęta Rema Reszel)  

o 09.02 Elbląg, ul. Kościuszki 77A (gospodarz ZKS Olimpia Elbląg) 

o 17.02 Olsztynek, ul. Górna 5 (gospodarz MKS Olimpia Olsztynek) 

4. Zapisy trwają do 3 grudnia 2018 roku. Aby wziąć udział w rozgrywkach należy do tego czasu wypełnić 

formularz zgłoszeniowy na stronie: http://wmzpn.pl/?page_id=4238 

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

6. 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 3m x 1,55m (jak dla żaków) 

d. piłka do siatkówki 

  

http://wmzpn.pl/?page_id=4238


7. Zawodnicy i składy drużyn 

a. drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników oraz trenera i kierownika drużyny  

b. na boisku występuje 4 zawodników (4 zawodników w polu, gra się bez bramkarza) 

c. zmiany hokejowe 

8. System gier i czas gry 

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

b. czas gry zostanie ustalony na podstawie liczby drużyn uczestniczących w danym turnieju 

c. turniej rozpoczyna się ok godz. 10:00 i kończy się ok. godz. 14:00 

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

9. 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 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 

10. Punktacja 

a. nie ma punktacji za wyniki meczów ani zdobyte i stracone bramki 

11. Upominki 

a. każdy z zawodników na początku turnieju otrzyma wodę  

b. każdy z zawodników w trakcie turnieju otrzyma słodką bułkę i owoc 

c. na koniec turnieju każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i dyplom  

12. 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 

13. Protesty i sprawy nieuregulowane 

a. ewentualne protesty rozpatruje komisja, którą stanowią sędziowie WMZPN wyznaczeni na 

dany turniej 

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

pkt. 13a 


