Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski Szkolny Związek Sportowy podaje w załączeniu informacje dotyczące
rozgrywek Finałów Małopolskiej
LICEALIADY w PIŁCE NOŻNEJ dziesięcioosobowej
chłopców .

Zawody rozegrane zostaną w dniu 06.06.2019r. na Stadionie Piłkarskim
w Czchowie ul.Sądecka
Przyjazd do godz. 9.30
Rozpoczęcie zawodów – godz. 9.45
W turnieju uczestniczy 6 zespołów – po 3 z każdego półfinału
System rozgrywek zgodnie z regulaminem MSWSDiM MSZS
Zgłoszenia drużyn przez system SRS do dnia 04.06.2019r. godz. 20.00
W związku z nowościami w rozgrywkach dla Szkół Ponadgimnazjalnych w załączeniu
regulamin
PIŁKA NOŻNA- 10 osobowa
1. Zawody dla chłopców
2. zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju).
3. Przepisy gry
1. zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach
szerokość 20 –32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, 3. czas gry: 2 x 10 min + do 5
minut przerwa,
4. obuwie: lanki, korkotrampki, trampki,
5. piłka: numer „5”,
6. pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15
7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
8. gra bez “spalonego”,
9. zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wykluczenie na
1 min,
10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
12. piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
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13. jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która
nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym
przypadku
nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
15. stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z
meczu).
3. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0
punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz /-e),
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne
między zainteresowanymi zespołami
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się
serię rzutów karnych
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