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REGULAMIN
LICEALIADY W PIŁCE NOŻNEJ

W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  w  kraju,  która  powoduje  wyjątkowe  okoliczności
wymagające  wprowadzenia  szczególnych  środków  i  rozwiązań,  Organizator  zastrzega  sobie
możliwość  zmiany  poszczególnych  zapisów  niniejszego  Regulaminu  przesunięcia  terminu
Imprezy  lub  jej  odwołania,  w  zależności  od  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa
i wytycznych wskazanych na stronach  www.gov.pl.  O ewentualnych zmianach w Regulaminie,
zmianie  terminu  Imprezy  lub  jej  odwołaniu,  Organizator  poinformuje  przed  planowanym
rozpoczęciem Imprezy.

I. Uczestnictwo
1. LICEALIADA w  Piłce  Nożnej  (zwana dalej  mistrzostwami)  jest  organizowana  przez Poznańskie

Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu (zwane dalej jako POSiR lub Organizator) w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu
w 2021 roku.

2. Mistrzostwa odbędą się w październiku 2021 r.
3. Do udziału w Mistrzostwach uprawniona jest młodzież będąca uczniami szkół ponadpodstawowych,

urodzona w roku 2002 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną (tj.  z aktualną pieczątką
szkoły oraz podpisem właściciela).

4. Zespół  liczy  maksymalnie  12  zawodników  -  uczniów  jednej  szkoły  (zespół  może  składać  się  z
dziewcząt i chłopców).

5. Awans do finału wojewódzkiego otrzymuje najlepsza szkoła - mistrz Poznania.
6. Udział w zawodach jest bezpłatny.

II.      Miejsce
Mistrzostwa  odbędą  się  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Sportowym w  Poznaniu  (ul.  Gdańska  1,  61-123
Poznań).

III.     Terminarz rozgrywek
System rozrywek  i terminarz uzależniony będzie od liczby zgłoszonych szkół. 

IV.    Zgłoszenia
1. Wszystkie  dokumenty niżej  wymienione należy  wysłać  do dnia  30.09.2021 r.  na adres e-mailowy

k.burdzinski@posir.poznan.pl 
a) imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu), 
b) zgody podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika (załącznik nr 2) albo zgoda
pełnoletniego zawodnika (załącznik nr 3), 

2. Uczestnik,  który nie będzie  posiadał  zgody rodziców/opiekunów prawnych albo będąc pełnoletnim
zawodnikiem nie udzielił zgody sam, nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach. Oryginały
dokumentów  opiekunowie  zespołów  zobowiązani  są  przedłożyć  Organizatorowi  przed
rozpoczęciem zawodów.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 
akceptacją regulaminu związanego z Covid 19 (zał. nr 4) oraz potwierdzeniem, iż uczestnik zawodów  

    zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi korzystania z obiektów MOS (opublikowanymi na stronie    
www.posir.poznan.pl i wywieszonymi w gablocie na terenie obiektu) oraz zobowiązuje się do ich 
przestrzegania.

4. Rodzice/opiekunowie  Zawodnika  oraz  pełnoletni  zawodnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział
w Mistrzostwach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także zaistnienia szkód i strat
o charakterze majątkowym.

5. Zgłoszenie  uczestnictwa  oznacza,  że  rodzice/opiekunowie  Zawodnika  oraz  pełnoletni  zawodnicy
ocenili  charakter,  zakres  i stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  mistrzostwach.

http://www.posir.poznan.pl/
mailto:k.burdzinski@posir.poznan.pl
http://www.gov.pl/
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Odpowiedzialność  za  start  Zawodnika  i  związane  z  tym  wszelkie  konsekwencje  ponoszą
rodzice/opiekunowie Zawodników oraz pełnoletni uczestnicy.

    V. Sposób przeprowadzenia mistrzostw
1.  Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Ogólnym Poznańskich Igrzysk   
Młodzieży Szkolnej 2021/2022 dostępnym na stronie internetowej Organizatora oraz zgodnie z 
przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. System rozgrywek opublikowany zostanie na stronie 
internetowej na 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywek i uzależniony będzie od liczby zgłoszonych szkół.
2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.  
3. O kolejności miejsc decyduje kolejno:

a) liczba zdobytych punktów;
b) wynik bezpośredniego spotkania;
c) lepsza różnica bramek;
d) większa liczba zdobytych bramek.

VI. Przepisy gry
1. Mecze rozgrywane będą na nawierzchni ze sztuczną trawą.
2. Bramka: wymiary 2 x 5 metra.
3. Piłka nr 5.
4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.
5. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz

oraz 6 zawodników rezerwowych.
6. Obuwie:  turfy  oraz  lanki.  Obowiązuje  zakaz gry  w obuwiu  z  metalowymi  wkrętami  (korzystanie

z nieodpowiedniego  obuwia  grozi  poważnymi  urazami  i  kontuzjami),a  konsekwencją  będzie  zakaz
wejścia na boisko.

7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym (wytyczonym umownie).
8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą z pola karnego z możliwością zagrania na całym obszarze

boiska.
9. Rzut  z  autu  wykonywany  jest  nogą z  linii  bocznej  lub  spoza niej  na  zewnątrz  boiska  (piłka  leży

nieruchomo).
10.Gra bez „spalonego”.
11.Zmiany hokejowe (podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner

z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry
od niej). Błędy będą karane w następujący sposób: 

a) strata piłki;
b) wykluczenie na 1 min.

12. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować     
      się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
14. Kary dyscyplinarne:

a) czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia
(żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka)

b) w przypadku  straty  bramki  przez  zespół  grający  w osłabieniu  na  skutek  żółtej  kartki,  kara
dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika)

c) decyzją sędziego zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych może
zostać ukarany karą wykluczenia z gry na 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu
kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym meczu zostaje
wykluczony z turnieju (czerwona kartka);

d) walkower 0:3. Przy niesportowym zachowaniu drużyny wszystkie mecze z udziałem tej      
drużyny zostaną zweryfikowane do wyniku 0:3. 

15. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, który może zasięgnąć opinii sędziego zawodów.

    VII. Postanowienia ogólne 
1. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem PIMS.
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2. Zawodników obowiązuje strój sportowy, którego brak może być podstawą do dyskwalifikacji.
3. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać zgodę na udział w zawodach zgodnie z regulaminem
ogólnym PIMS.
4.  Zaleca się, aby startujący objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc
przedmedyczną w trakcie trwania zawodów. 
5.  Rzeczy  wartościowe  należy  zabezpieczyć  we  własnym zakresie  –  Organizator  nie  ponosi  za  nie
odpowiedzialności.
6.  Zawodnicy są  przygotowani  i zobligowanie  do  stosowania  się  do  wytycznych  i  regulaminów
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny.  Przy wejściu na obiekt,  tak jak przy wejściu na boisko udostępniony będzie
dozownik do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać. 
7. Zawodnicy, uczniowie, opiekunowie przebywając na obiekcie sportowym zobowiązani są do noszenia
maseczek.

8. Udział w samym meczu odbywa się bez maseczek.

VIII. Nagrody 
Pierwsze cztery zespoły otrzymają puchary, zawodnicy drużyn 1-3 otrzymają medale.


