
 

 

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY 

TURNIEJ PIŁKI NOś

VII MISTRZOSTWA URSYNOWA 

O PUCHAR BURMISTRZA

WARSZAWA 27.06

 

Uczestnicy turnieju:

                

                 

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY  KS SEMP WARSZAWA

TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ ROCZNIKA 2003

VII MISTRZOSTWA URSYNOWA 

O PUCHAR BURMISTRZA

WARSZAWA 27.06-28.06 

Uczestnicy turnieju: 

    

   

 

KS SEMP WARSZAWA 

NEJ ROCZNIKA 2003 

VII MISTRZOSTWA URSYNOWA 

O PUCHAR BURMISTRZA 

     



Turniej Piłki Nożnej rocznika 2003 

VII MISTRZOSTWA URSYNOWA  

O PUCHAR BURMISTRZA 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator 

 

Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy Klub Sportowy SEMP 

Warszawa. 

Patronat honorowy Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 

 

II. Miejsce i Termin 

 

Warszawa, ul. Koncertowa 4 

27-28 czerwca 2015 roku 

 

 

III. Cele turnieju 

 

• Promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i młodzieży 

• Podnoszenie poziomu gry poprzez rywalizację z najlepszymi 

zespołami z Polski 

 

 

 

 

 



IV. Warunki uczestnictwa  

 

• Turniej przeznaczony jest dla dzieci z rocznika 2003 i młodszych. 

• Wpisowe 200 zł od drużyny płatne w dniu turnieju lub na konto 

Organizatora 

• W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający uprawnienia 

do gry, aktualna kartę zdrowia oraz dokument potwierdzający 

tożsamość 

• Zawodnicy musza być ubezpieczeni przez swoje macierzyste Kluby. 

Obowiązek wynika z art.52 § 2 ustawy z dnia 18.01.1996 o kulturze 

fizycznej. 

 

V. Zgłoszenia do turnieju 

 

1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać: 

• Nazwę drużyny 

• Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (max. 16 

osób) 

• Wskazanie osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za drużynę. 

 

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją 

przestrzegania regulaminu Turnieju i przepisów gry w piłkę nożną. 

 

 

 

VI. System rozgrywek  

   

W turnieju weźmie udział 8 zespołów złożonych z zawodników 

urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zagrają systemem 

ligowym „każdy z każdym”. W sumie 28 spotkań. Każdy zespół 

rozegra 7 gier (175 min). 

 

 

 

 



VII. Przepisy gry 

 

1. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 74x50 m, bramki 

2x5m, pole karne 23x9m, rzut karny wykonywany z odległości 9 m. 

2. Czas gry to 1x25 minut. 

3. Liczba zawodników to 8 + bramkarz, a zmiany dokonywane 

systemem „hokejowym”. 

4. Mecze rozgrywane są piłkami nożnymi nr. 4. 

5. Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały 

numer na koszulce. 

6. Obowiązuje przepis o spalonym. 

7. Za przewinienia podlegające napomnieniu stosuje się kary 

wykluczenia od 1 do 5minut – w przypadku, gry drużyna grająca w 

osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany karą minutową ma 

automatycznie prawo powrotu na boisko. 

8. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w niepełnym 

składzie w wyniku wykluczenia zawodnika (czerwona kartka) – 

drużyna może wprowadzić do gry zawodnika innego niż zawodnik 

ukarany wykluczeniem. 

9. Odległość zawodników od piłki podczas wykonywania rzutów 

wolnych - 5m. 

10. W pozostałych przypadkach obowiązuje przepisy gry w piłkę nożna 

PZPN ( z uwzględnieniem rozgrywek w kategorii U-12). 

11. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 

punkt, a za porażkę 0 punktów. 

12. W rozgrywkach o kolejności miejsc decyduje: 

• Większa ilość zdobytych punktów, 

• Wynik bezpośredniego pojedynku, 

• Lepsza różnica zdobytych i straconych bramek, 

• Większa ilość zdobytych bramek, 

• W przypadku trzech i więcej drużyn posiadających tę samą ilość 

punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabela 

uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami. 

  



VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara 

dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator. 

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w 

czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi 

odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w 

rozgrywkach osób chorych.  

3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą 

dokument potwierdzający ich tożsamość. 

4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w 

powyższych punktach regulaminu – odpowiedzialny jest pełnoletni 

opiekun drużyny. 

5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub bezpośrednio po 

meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących 

się w protokole zawodów. W terminach późniejszych wszelkie 

wnioski i protesty drużyn nie będą rozpatrywane. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo 

nałożenia kary określonej w punkcie VIII podpunkt 1. 

6. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do 

własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą 

regulaminu ( za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację sporną, 

której regulamin nie uwzględnił). 

7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie 

organizator. 

8. Wszystkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie kwestie 

należą do interpretacji organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i 

zgubione w trakcie trwania Turnieju. 

 

IX. Nagrody i wyróżnienia 

 

Cztery najlepsze drużyny otrzymają puchary, wszyscy uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe medale oraz pamiątkową koszulkę. 

Przewidziane są także wyróżnienia dla: 



• Najlepszego bramkarza, 

• MVP turnieju, 

• Najskuteczniejszego strzelca. 

 

X. Uczestnicy turnieju 

 

• DOLCAN - Dolcan Ząbki 

•  SEMP N. – SEMP ( niebiescy ) 

• SEMP B. – SEMP ( biali ) 

• UNIA - Unia Warszawa 

• URSUS  - Ursus Warszawa 

• VARSOVIA - Varsovia Warszawa 

• ZNICZ - Znicz Pruszków 

• ŻYRARDOWIANKA - Żyrardowianka Żyrardów    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM TURNIEJU 

 

1 KOLEJKA 

1 sob 08:00 SEMP N. : UNIA  
2 sob 08:30 URSUS  : ŻYRARDOWIANKA 
3 sob 09:00 SEMP B. : DOLCAN  
4 sob 09:30 ZNICZ  : VARSOVIA 

 

2 KOLEJKA 

5 sob 10:00 SEMP N. : ŻYRARDOWIANKA 
6 sob 10:30 UNIA  : DOLCAN 
7 sob 11:00 URSUS : VARSOVIA 
8 sob 11:30 SEMP B. : ZNICZ 

 

3 KOLEJKA 

9 sob 12:00 SEMP N. : DOLCAN 
10 sob 12:30 ŻYRARDOWIANKA  : VARSOVIA 
11 sob 13:00 UNIA : ZNICZ 
12 sob 13:30 URSUS  : SEMP B. 

 

4 KOLEJKA 

13 sob 14:00 SEMP N. : VARSOVIA 
14 sob 14:30 DOLCAN  : ZNICZ 
15 sob 15:00 ŻYRARDOWIANKA : SEMP B. 
16 sob 15:30 UNIA : URSUS 



5 KOLEJKA 

17 sob 16:00 SEMP N. : ZNICZ  
18 sob 16:30 VARSOVIA  : SEMP B. 
19 sob 17:00 DOLCAN : URSUS 
20 nie 09:00 ŻYRARDOWIANKA : UNIA 

 

6 KOLEJKA 

21 nie 09:30 SEMP N. : SEMP B. 
22 nie 10:00 ZNICZ  : URSUS 
23 nie 10:30 VARSOVIA : UNIA 
24 nie 11:00 DOLCAN : ŻYRARDOWIANKA 

 

7 KOLEJKA 

25 nie 11:30 SEMP N. : URSUS 
26 nie 12:00 SEMP B.  : UNIA 
27 nie 12:30 ZNICZ : ŻYRARDOWIANKA 
28 nie 13:00 VARSOVIA  : DOLCAN 

 

 

 

 

 

 



KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

Poz. Drużyna Pkt. Bramki 

1   : 

2   : 

3   : 

4   : 

5   : 

6   : 

7   : 

8   : 

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

 

Wyróżnienie Nr Nazwisko i Imię Drużyna 
Najlepszy bramkarz    

MVP Turnieju    
Najlepszy strzelec    

 



LISTA ZGŁOSZENIOWA 

Nazwa drużyny: 
 

Trener: 
 

Numer Nazwisko i Imię zawodnika Rok urodzenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Zapoznałem się z regulaminem Turnieju. Oświadczam, że wszyscy uczestnicy zawodów posiadają aktualne 

badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu oraz są ubezpieczeni w zakresie NNW.  

Podpis trenera lub kierownika drużyny     ……………………………………………………… 


