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Warszawa, styczeń 2012 
 
 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
WYDZIAŁ SZKOLENIA 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
XII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION” 

O PUCHAR TYMBARKU 

 

§ 1 

1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza U-10 w kategorii chłopców i dziewczynek urodzonych 
po 1 stycznia 2002 roku. 

2. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z rocznika 2002. 
3. Promowanie piłki nożnej dzieci, wychowania poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia, 

oraz aktywizację lokalnych środowisk sportowych   
 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych / Grassroots Polskiego Związku Piłki 
Nożnej 

2. XII Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku (zwany dalej turniejem) 
rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem 
i obowiązującymi postanowieniami PZPN 

 

§ 3 

XII Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku rozgrywany będzie według 
schematu: (załącznik nr 3) 
 

§ 4 

1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się 
z zawodników urodzonych po 1 stycznia 2002 roku. Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie 
przesłanego do Polskiego Związku Piłki Nożnej formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 marca 
2012 r. 

2. Zespół biorący udział w turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków 
winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju  

3. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem. 
Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez 
Dyrektora Szkoły lub prezesa UKS, aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia lub lista 
potwierdzona przez lekarza) oraz zgodę rodziców (załącznik nr 1) 

4. Zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny na 
poszczególnych poziomach rozgrywkowych; 
a) reprezentacji szkolnej lub UKS w rozgrywkach gminnych, 
b) reprezentacji gminy w rozgrywkach powiatowych,  
c) reprezentacji powiatu w rozgrywkach wojewódzkich,  
d) reprezentacji województwa w rozgrywkach półfinałowych 

5. Zawodnicy trenujący w klubach sportowych mogą wziąć udział w turnieju będąc reprezentantami 
szkoły. Nie mogą natomiast reprezentować uczniowskich klubów sportowych. 
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6. Reprezentacja szkoły składa się tylko z uczniów danej szkoły.  
7. W turnieju mogą brać udział również drużyny reprezentujące szkoły specjalne. 
 

 

§ 5 

Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich szczebli XII Turnieju Piłki 
Nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku.  
Zwycięzca finału gminnego może dobrać sobie do rozgrywek powiatowych 5 zawodników z innych 
drużyn z terenu gminy. 
Zwycięzca finału powiatowego może dobrać sobie do rozgrywek wojewódzkich 5 zawodników 
z innych drużyn z terenu powiatu. 
Zwycięzca finału wojewódzkiego jest automatycznie uczestnikiem półfinału (trener oraz zawodnicy 
zwycięskiej drużyny). Brakującą resztę reprezentacji dobiera Wojewódzki Koordynator z Trenerem 
Koordynatorem z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Listy zawodników wybranych do udziału w 
obozie należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych / Grassroots PZPN najpóźniej na 
tydzień przed rozpoczęciem obozu. Listy muszą być potwierdzone przez Koordynatora 
Wojewódzkiego oraz Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
 

§ 6 

1. Rozgrywki do szczebla wojewódzkiego organizują i przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej. 

2. Półfinały oraz finał przeprowadza Polski Związek Piłki Nożnej. 
3. Po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich reprezentacje wojewódzkie składające się z 16 

najlepszych chłopców i 12 dziewczynek biorą udział w fazie półfinałowej turnieju i walczą 
o wejście do ścisłego finału. W reprezentacji wojewódzkiej mogą się znaleźć tylko dzieci 
uczestniczące we wcześniejszych etapach rozgrywek. 

4. Faza półfinałowa zostanie rozegrana na obozach sportowych (w ramach „Sportowych Wakacji”). 
Pierwsze dwa zespoły chłopców i dziewczynek awansują do turnieju finałowego. 

5. Finał wyłoni Mistrzów U-10 w kategorii dziewczynek i chłopców urodzonych po 1 stycznia 2002 
roku 

 

§ 7 

1. Schemat rozgrywek wojewódzkich zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych drużyn 
2. Półfinały odbędą się podczas 4 obozów (na każdym obozie spotkają się po 4 reprezentacje 

województw w kategorii dziewcząt i chłopców). Miejsca obozów zostaną podane drużynom, które 
awansują do półfinałów. 

3. Grupy półfinałowe: 
A – mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie (termin: 02 – 13.07) 
B – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie (termin: 16 – 27.07) 
C – śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie (termin: 30.07 – 10.08) 
D – zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie (termin: 13 – 24.08) 

      
Zwycięzców półfinałów wyłania się na podstawie rozgrywek w systemie każdy z każdym dla 4 
drużyn (każda reprezentacja rozgrywa mecz i rewanż z pozostałymi reprezentacjami biorącymi 
udział w obozie) 

     Prawidłowy schemat gier   I runda 1-4, 2-3,  
  II runda 4-3, 1-2,  
 III runda 2-4, 3-1. 

    Mecze rewanżowe zmiana gospodarza. Zespoły mogą rozegrać jeden mecz dziennie. 
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4. Turniej Finałowy:  
- dzień pierwszy:     przyjazd drużyn 
- dzień drugi   gry eliminacyjne ( 2 grupy po 4 zespoły, 

 w grupach gry „ każdy z każdym”) 
- dzień trzeci      gry finałowe,                 

wyjazd drużyn 
5.Turniej finałowy odbędzie się w dniach 14 – 16 września 2012 r. 

 

§ 8 

W zawodach eliminacyjnych i turnieju finałowym punktuje się następująco: 
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty 
- za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt 
- za przegraną zero punktów 
 

§ 9 

1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu kolejno 

decyduje w kolejności: 
a) Wynik bezpośredniego spotkania, 
b) Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju 
c) Większa liczba strzelonych bramek 
d) Mniejsza liczba straconych bramek 
e) Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

 

§ 10 

1. Reprezentacje, które zajmą pierwsze dwa miejsca w rozgrywkach półfinałowych mają obowiązek 
przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych / Grassroots PZPN dwa egzemplarze list 
zawodników (do 12 zawodników w porządku alfabetycznym oraz trenera i kierownika) celem 
uprawnienia do rozgrywek finałowych. Listy, o których mowa musza być potwierdzone przez 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych / 
Grassroots PZPN w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

2. W ekipie przystępującej do finału dopuszcza się maksymalnie 12 zawodników 
3. W finale mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy obozów półfinałowych. W przypadku zgłoszenia 

zawodnika, który nie brał udziału w obozie drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek. 
4. W przypadku dostarczenia przez sponsora strojów sportowych dla uczestników, zawodnicy są 

zobowiązani do rozrywania spotkań w tych strojach. 
 

§ 11 

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na 
podstawie decyzji Departamentu Rozgrywek Krajowych / Grassroots PZPN. W takim przypadku 
spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem 
bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również 
rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby 
 

§ 12 

1. Zespół składa się z: 
- 12 zawodników 
- maksymalnie dwóch osób dorosłych /opiekunów /w tym trenera 

Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do przebywania na boisku 
2. Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut z 5 minutową przerwą 
3. Liczba zawodników na boisku: 5+1 
4. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian  
5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów. W turnieju 

finałowym zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi 
numerami. 
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6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje 
zakaz gry we wkrętach.  

7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4 lub piłką siatkową szytą tylko dla dziewcząt. 
8. Wymiary boiska: ( według załącznika nr 2) 
9. Wymiary bramek: 5x2 m 
10. Mecze rozgrywane muszą być na boiskach trawiastych lub w przypadku złych warunków 
atmosferycznych na boisku ze sztuczną trawą. 

 

§ 13 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. 
Dla rozgrywek wojewódzkich i półfinałowych obsadę sędziowską zapewniają odpowiednie Związki 
Piłki Nożnej; dla turnieju finałowego – Polski Związek Piłki Nożnej. 
 

§ 14 

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami: 
1. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej, 
2. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m, 
3. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej, 
4. Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni 
5. Auty są wyrzucane zza głowy natomiast aut bramkowy jest wybijany z tzw. „piątki” 
6. Aut bramkowy wybijany z „piątki” musi być rozegrany na własnej połowie, tzn. piłka 

wprowadzana przez zawodnika drużyny, której przyznano aut bramkowy, przed opuszczeniem 
połowy, z której aut jest wykonywany musi dotknąć zawodnika przebywającego na tej samej 
połowie lub podłoża 

7. Za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny 
pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska 

8. Bramkarz po złapaniu piłki z akcji może wprowadzić ją do gry wyłącznie ręką na całym boisku; 
w wypadku wybicia przez bramkarza piłki nogą, przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny 
pośredni z miejsca wybicia piłki. 

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się: 
9. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2minuty / żółta kartka / lub 5 

minut w zależności od stopnia przewinienia /czerwona kartka /, 
10. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara 

dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika), 
11. Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry 

oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy 
rozgrywek. 

12. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki 
można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką. 

 

§ 15 

1. Drużyna, która zostanie Mistrzem U-10 otrzyma puchar, oraz nagrody indywidualne i medale 
w kolorze złotym. 

2. Drużyna, który zajmie drugie miejsce otrzyma puchar oraz medale w kolorze srebrnym a drużyna 
która zajmie 3 miejsce, puchar oraz medale w kolorze brązowym 

3. Kluby, których drużyny zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają dyplomy PZPN 
 

§ 16 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych i wojewódzkich obsadę sędziowska zapewniają Wojewódzkie 
Związki prowadzące rozgrywki. 

2. W rozgrywkach półfinałowych i turnieju finałowym obsadę sędziowską zapewnia PZPN 
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§ 17 

Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i dyrektora turnieju w 
trakcie jego trwania. 
Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed rozpoczęciem 
spotkania zainteresowanych zespołów, lub w trakcie trwania jego przerwy. 
Protesty złożone po zakończeniu meczu NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. 
Należy je składać w biurze zawodów na ręce dyrektora turnieju 

 
 
 
 

§ 18 

O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek o Mistrzostwo w XII Turnieju Piłki Nożnej  
„Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu 
decyzje podejmuje Departamentu Rozgrywek Krajowych / Grassroots PZPN 
 

§ 19 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Departamentowi Szkolenia PZPN, a w sprawach 
przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w regulaminie. 
 
  

§ 20 
 

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas:  
XII Turnieju Piłki Nożnej „ Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku 
 
 
 
 
 
KOORDYNATOR TURNIEJU      PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU 
„Z PODWÓRKA NA STADION”      SZKOLENIA PZPN 
Tomasz Zabielski       Dariusz Śledziewski   
 
 

 


