
 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGULAMIN 

turnieju LOTNIK CUP - DZIEŃ PIŁKARZA  
w kategorii skrzatów, żaków i orlików  

 
 

1. Uczestnicy, system rozgrywek oraz czas gry:  

− termin: 12 VI 2021 r. turniej żaków: 

rywalizacja równocześnie na dwóch boiskach systemem każdy z każdym 

bez prowadzenia klasyfikacji (każdy zespół rozgrywa po siedem spotkań), 

z każdej drużyny wybierany jest najlepszy zawodnik – lider drużyny;  

czas gry: 1 x 15 min., czas łączny: 105 min. 

 rocznik 2012: godz. 8:30 – 13:00 

 rocznik 2013: godz. 13:30 – 18:00 
 

−  termin: 13 VI 2021 r. turniej skrzatów: 

rywalizacja równocześnie na dwóch boiskach systemem każdy z każdym 

bez prowadzenia klasyfikacji (każdy zespół rozgrywa po siedem spotkań), 

z każdej drużyny wybierany jest najlepszy zawodnik – lider drużyny;  

czas gry: 1 x 15 min., czas łączny: 105 min. 

 rocznik 2015: godz. 8:30 – 13:00 

 rocznik 2014: godz. 13:30 – 18:00 
 

−  termin: 13 VI 2021 r. turniej orlików: 

dwie lub trzy grupy 4-zespołowe (każdy zespół rozgrywa po pięć spotkań), 

z każdej drużyny wybierany jest najlepszy zawodnik – lider drużyny; 

ponadto wybierani przez organizatorów król strzelców, najlepszy 

zawodnik oraz najlepszy bramkarz całej imprezy; czas gry: 1 x 20 min., 

czas łączny: 100 min. 

 turniej rozgrywany w dwóch blokach (8:30-13:00 oraz 13:30-18:00) bez 

podziału na poszczególne roczniki 

2. Miejsce rozgrywek: boisko LKS Lotnik Kryspinów 

3. W turniejach biorą udział zawodnicy, posiadający ważne badania lekarskie oraz 
dokument tożsamości.  

4. Przepisy gry:  
a. Zespoły składają się z: 

− orliki: bramkarza + 6 zawodników w polu; max 10 zawodników 

− żaki: bramkarza + 4 zawodników w polu; max 10 zawodników 

− skrzaty: 4 zawodników w polu; max 8 zawodników 

b. piłka nożna – zgodnie z wytycznymi PZPN dla danej kategorii, 

c. auty wprowadzane nogą, 

d. bramkarz wprowadza piłkę do połowy boiska, 

e. strefa zmian znajduje się w wyznaczonych do tego miejscach,  

f. decydujący głos w trakcie meczu ma sędzia, 



g. w orlikach obowiązują kary 2-minutowe, w żakach i skrzatach zmiana zawodnika 
ukaranego na 2 minuty (zespół gra w komplecie) 

h. zawodnicy podczas trwania turnieju występują z tymi samymi numerami na 
koszulce, obowiązuje imienne zgłoszenie zawodników w dniu zawodów  

i. pozostałe przepisy wg ustaleń PZPN I FIFA  

j. o kolejności w grupie decydują (w kolejności):  

− liczba zdobytych punktów (przy 3 drużynach mała tabela – zapis bezpośredni 
mecz nie dotyczy)  

− bezpośredni pojedynek  

− stosunek bramek  

− większa ilość zdobytych bramek  

− rzuty karne  

k. W meczach pucharowych przy wyniku remisowym rzuty karne (po 3). 

l. Zawodnicy rozgrzewają się tylko pod opieką trenera.  
 

5. Nagrody: 
a. Każdy zespół występujący w turnieju otrzymuje pamiątkowy puchar i dyplom za 
uczestnictwo. 
b. każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy odlewany medal. 
c. We wszystkich turniejach trenerzy wybierają lidera drużyny nagradzanego 
pamiątkową statuetką; 
d. W turniejach orlików wyłonieni zostaną: 

− najlepszy bramkarz, 

− najlepszy zawodnik, 

− król strzelców,  
nagrodzeni okazałymi statuetkami, dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi, 

e. w trakcie zawodów odbywać będą się dla dzieci konkursy wiedzy o piłce nożnej  
z nagrodami. 

  

6. Organizator zapewnia posiłek w formie kiełbasek z grilla. Ponadto istnieje możliwość 
nabycia napojów oraz słodkich przekąsek w trakcie zawodów.  

7. Podczas trwania turnieju opiekę nad grupą sprawuje trener lub kierownik.  

8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.  

9. Ostateczna decyzja interpretacji w/w regulaminu należy do organizatora turnieju.  

10. Zawodnicy oraz trenerzy winni bezwzględnie stosować się do wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie izolacji poza meczami, w tym dezynfekcji rąk. Organizator zapewnia 
płyny do dezynfekcji. 

11. Drużyny składają się z zawodników w liczbie wskazanej w pkt. 4 oraz sztabu 
szkoleniowego liczącego do maksymalnie czterech osób funkcyjnych (w skrzatach) i 
dwóch (w żakach i orlikach) wyszczególnionych w protokole.  

Uczestnictwo kibiców w zawodach zależne od wytycznych rządowych oraz decyzji 
Organizatora. 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem:  
514 990 621, mail: lks.lotnik@o2.pl. 



ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 
DO TURNIEJU 

KAT. ……………, ……..2021 R. 
 

…………………………………………………………………………. 

(Nazwa drużyny) 

Trener: …………………………………… Asystent:  …………………………………… 

Kierownik: …………………………………… Z-ca kierownika: ……………………………………  
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Własnoręczny podpis kierownika / trenera drużyny: 

 

………………………..................... 


