
REGULAMIN WYDARZENIA 
"Rodzinne festyny piłki nożnej WMZPN w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat" 

Powiatowe turnieje piłki nożnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

KATEGORIA ORLIK 
1. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy, w ramach których będą rozgrywały mecze 
systemem każdy z każdym. Turnieje odbywają się bez wyników, tabel i awansów do kolejnych faz. 
Wyniki i tabele nie są odnotowywane, a tym samym nie są nigdzie publikowane ani przez Związek, 
ani przez kluby. 
2. Czas trwania pojedynczego meczu zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn. 
Organizator będzie dążył, aby każda z drużyn rozegrała w ramach turnieju przynajmniej 60 minut 
meczów. 
3. Każda z drużyn musi dostarczyć przed turniejem protokół ze składem drużyny 
4. Drużyny składają się maksymalnie z 18 zawodników i trenera. Jednocześnie na boisku może 
przebywać 7 zawodników tj. sześciu zawodników w polu + jeden bramkarz. 
5. Każdy z zawodników musi posiadać dokument tożsamości. 
6. Mecze odbywają się na boiskach o wymiarach 50-60m x 26-30m 
7. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 5m x 2m. 
8. Rzut karny - odległość 9m. 
9. Wrzut - Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi – nie może wcześniej wykonać 
podania. Odległość przeciwnika 3 m. Z autu nie można zdobyć bezpośrednio bramki (musi nastąpić 
podanie). 
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. Mecze rozgrywa się piłkami o rozmiarze 4. 
13. Kary dyscyplinarne - 2min., 2 min., wykluczenie (zawodnik wykluczony kończy grę, zespół gra 
w komplecie). 
14. Rodzice i osoby towarzyszące drużynom nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie pola 
gry - muszą zająć miejsca na widowni i zachowywać się w kulturalny sposób. 
15. Pozostałe przepisy tak, jak w przepisach PZPN dla danej kategorii wiekowej. 
 
KATEGORIA ŻAK 
1. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy, w ramach których będą rozgrywały mecze 
systemem każdy z każdym. Turnieje odbywają się bez wyników, tabel i awansów do kolejnych faz. 
Wyniki i tabele nie są odnotowywane, a tym samym nie są nigdzie publikowane ani przez Związek, 
ani przez kluby. 
2. Czas trwania pojedynczego meczu zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn. 
Organizator będzie dążył, aby każda z drużyn rozegrała w ramach turnieju przynajmniej 60 minut 
meczów. 
3. Każda z drużyn musi dostarczyć przed turniejem protokół ze składem drużyny 
4. Drużyny składają się maksymalnie z 18 zawodników i trenera. Jednocześnie na boisku może 
przebywać 5 zawodników tj. czterech zawodników w polu + jeden bramkarz. 
5. Każdy z zawodników musi posiadać dokument tożsamości. 
6. Mecze odbywają się na boiskach o wymiarach 40-46m x 26-30 m 
7. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 1,55m. 
8. Rzut karny - odległość 7m. 
9. Wrzut - Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi – nie może wcześniej wykonać 



podania. Odległość przeciwnika 3 m. Z autu nie można zdobyć bezpośrednio bramki (musi nastąpić 
podanie). 
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. Mecze rozgrywa się piłkami o rozmiarze 4. 
13. Kary dyscyplinarne - 2min., 2 min., wykluczenie (zmiana zawodnika ukaranego na 2 min – 
zespół gra w komplecie). 
14. Rodzice i osoby towarzyszące drużynom nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie pola 
gry - muszą zająć miejsca na widowni i zachowywać się w kulturalny sposób. 
15. Pozostałe przepisy tak, jak w przepisach PZPN dla danej kategorii wiekowej. 
 
KATEGORIA SKRZAT 
1. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy, w ramach których będą rozgrywały mecze 
systemem każdy z każdym. Turnieje odbywają się bez wyników, tabel i awansów do kolejnych faz. 
Wyniki i tabele nie są odnotowywane, a tym samym nie są nigdzie publikowane ani przez Związek, 
ani przez kluby. 
2. Czas trwania pojedynczego meczu zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn. 
Organizator będzie dążył, aby każda z drużyn rozegrała w ramach turnieju ok. 60 minut meczów. 
3. Każda z drużyn musi dostarczyć przed turniejem protokół ze składem drużyny 
4. Drużyny składają się maksymalnie z 18 zawodników i trenera. Jednocześnie na boisku może 
przebywać 4 zawodników tj. czterech zawodników w polu - gra się bez bramkarza. 
5. Mecze odbywają się na boiskach o wymiarach 26-30m x 20-22 m 
6. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 1m lub 3m x 1,55m. 
7. Rzut karny - z połowy boiska do pustej bramki. 
8. Wrzut - Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą po ziemi – nie może wcześniej wykonać 
podania. Odległość przeciwnika 3 m. Z autu nie można zdobyć bezpośrednio bramki (musi nastąpić 
podanie). 
9. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje zasada 
tzw. zmian powrotnych. 
10. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
11. Mecze rozgrywa się piłkami o rozmiarze 3. 
12. Rodzice i osoby towarzyszące drużynom nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie pola 
gry - muszą zająć miejsca na widowni i zachowywać się w kulturalny sposób. 
13. Pozostałe przepisy tak, jak w przepisach PZPN dla danej kategorii wiekowej. 


