
 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy max. 10 osobowe. 

2. W grupach obowiązuje system gry „każdy z każdym”. W przypadku dwóch grup w danej 

kategorii wiekowej zostaną wytypowane po 2 najlepsze osoby z każdej z nich, które 

rozegrają między sobą półfinały (systemem pucharowym – 1A – 2B, 2A – 1B),                             

a następnie mecz o 3. miejsce oraz finał. W przypadku 3 grup, zwycięzcy każdej z nich 

rozegrają między sobą pojedynki, a o tryumfie zadecyduje mała tabelka; w przypadku                 

4 grup zwycięzcy grają między sobą (1A–1B, 1C–1D), po czym wygrani stoczą mecz o 1. 

miejsce, a przegrani mecz o 3. miejsce. W przypadku 6 grup zwycięzcy grają między 

sobą (1A-1B, 1C-1D, 1E-1F), po czym wygrani rozegrają między sobą pojedynki, a o 

tryumfie zadecyduje mała tabelka. 

3. Ostateczne zasady rozgrywek w każdej kategorii wiekowych zostaną ogłoszone               

w trakcie imprezy (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników). 

4. O kolejności w tabeli decydują: 1) Punkty; 2) Bezpośredni pojedynek; 3) Zdobyte 

bramki; 4) Stosunek bramek; 5) Jeżeli powyższe nie przyniosą rozstrzygnięcia należy 

przeprowadzić dodatkowy mecz. 

 

CZAS ORAZ POLE GRY 

1. Czas gry jednego meczu wynosi 2 minuty. 

2. Wielkość bramek oraz odległość między nimi: 

- 4 x 1,8 m – odległość 16 metrów – linia strzału w odległości 8 metrów od każdej z 

bramek (żak) 

- 5 x 2 m – odległość 16 metrów - linia strzału w odległości 5 metrów od każdej z 

bramek (orlik, młodzik) 

- 7,32 – 2,44 m – odległość 22 metry (trampkarz, junior mł., junior st., OPEN) – linia 

strzału w odległości 6 metrów od każdej z bramek  

3. Pole gry: 
  
 
 
 
 
 
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

                    (żak)                                        (orlik, młodzik)                  (trampkarz, junior mł., junior st., senior) 
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       CEL GRY 

 Celem gry jest zdobycie w ciągu 2 minut trwania meczu jak największej ilości bramek.  

Wygrywa bramkarz, który w tym czasie zdobył większą ilość goli od swojego przeciwnika.  

 

PUNKTACJA 

Zwycięstwo – 3 pkt. 

Remis – 1 pkt. 

Porażka – 0 pkt.  

 

SĘDZIA 

Każdy mecz prowadzony jest przez sędziego, który decyduje o uznaniu gola, bądź nie oraz 

rozstrzyga sporne sytuacje. 

 

ROZPOCZĘCIE GRY 

Każdy pojedynek rozpoczyna się na środku boiska. Bramkarze stoją bokiem do siebie (jak 

w koszykówce). Sędzia podrzuca nad nimi piłkę. Zawodnik, który wywalczy piłkę              

(tj. zagarnie ją na swoją stronę) rozpoczyna grę z wyznaczonego pola. Możliwe jest 

zdobycie gola bezpośrednio przy rozpoczęciu gry poprzez uderzenie piłki w kierunku 

bramki przeciwnika. Każdy zawodnik ma obowiązek walczyć o piłkę, tj. rywalizować o nią                  

w powietrzu. W przypadku braku rywalizacji (skoku do piłki), na koncie przeciwnika od 

razu zapisany zostaje gol. 

 

PRZEBIEG GRY 

1) Bramkarze uderzają (rzucają) w dowolny sposób na zmianę na bramkę przeciwnika. 

2) Zawodnik wykonuje uderzenie (rzut) z wyznaczonego pola. 

3) Piłki dorzucane są do każdej z bramek przez wolontariuszy. 

4) Jeżeli piłka znajduje się na polu bramkarza, w momencie, gdy jest jego kolej ma on 

obowiązek wykorzystać tą piłkę. Gdy piłka znajduje się poza wyznaczonym polem 

gry, wykorzystuje on futbolówkę znajdującą się w bramce, bądź dorzuconą przez 

wolontariusza. 

5) Zawodnik musi zagrać piłkę w czasie nie dłuższym niż 6 sekund (po upływie tego 

czasu traci piłkę na korzyść przeciwnika). 

6) Gol zostaje uznany, gdy piłka po uderzeniu przez bramkarza całym obwodem 

przekroczy linię bramkową (bramka samobójcza również zostaje uznana). 

7) W przypadku remisu w półfinale, bądź finale sędzia zarządza 30. sekundową 

dogrywkę. Jeśli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, obowiązuje zasada „złotego 

gola”. 

8) Jeśli piłka po uderzeniu bramkarza nr 1 (B1) zostanie odbita od słupka (poprzeczki) 

bramki B2, bądź od B2 i wróci ponownie na pole gry B1, wówczas bez względu na 

kolejność ma on możliwość oddania kolejnego uderzenia.  

9) Jeśli piłka po uderzeniu bramkarza nr 1 (B1) zostanie odbita od słupka (poprzeczki) 

bramki B2, bądź od B2 i znajdzie się w bramce B1, wówczas gol zostaje uznany. 

 

NIEDOZWOLONA GRA 

1) Uderzenie (rzut) z poza wyznaczonego pola (z wyjątkiem rozpoczęcia gry). 

2) Uderzenie (rzut) piłką dorzuconą przez kibiców. 

3) Uderzenie (rzut) w nieodpowiedniej kolejności. 

 

KARY 

Za niesportowe zachowanie (ordynarne słownictwo, ubliżanie, prowokowanie 

przeciwnika, nadmierną dyskusję z sędzią, celowe uderzenie piłką w kibiców, grę na czas 

itp.): za pierwszym razem zawodnik zostaje upomniany, za drugim razem traci ze swojego 

konta dwa gole, natomiast po ponownym przewinieniu w trakcie jednego meczu zostaje 

zdyskwalifikowany (walkower dla przeciwnika). 

 


