
Regulamin turnieju  BEŁCHATÓW CUP 2022 

 

 

TERMIN 

18.06.2022 
godzina 9:00 
Odprawa Trenerów – 8.30 

KATEGORIA U-9 

Turniej jest przeznaczony 
dla zawodników urodzonych  
w roku 2013 i młodszych 

OBIEKT 

GIEKSA Arena  
ul. Sportowa 3 
97-400 Bełchatów 

CZAS GRY 

Mecz 20 minut 
Łącznie 120 minuty gry 
dla każdego zespołu 
 

 

 

 

 

LICZBA ZAWODNIKÓW 

6 + bramkarz 

zespół może liczyć maksymalnie 
12 zawodników + 2 Trenerów 

SPRAWY FINANSOWE 

Bez wpisowego 
 

Możliwość dokupienia obiadu -
informacja u organizatora 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Każdy z każdym w grupie eliminacyjnej 
(trzy mecze) oraz każdy z każdym w grupie 
finałowej (trzy mecze).  

Grupy finałowe:  

- liga mistrzów – 1 miejsca z grup 
eliminacyjnych  

- liga Europy – 2 miejsca z grup 
eliminacyjnych 

- liga konferencji –3 miejsca z grup 
eliminacyjnych  

- ekstraklasa – 4 miejsca z grup 
eliminacyjnych  



 PRZEPISY 

1. W Turnieju nie będzie prowadzona klasyfikacja. 
Każdy zawodnik zostanie nagrodzony medalem pamiątkowym oraz zostanie 
wyłonione najlepszy zawodnik każdego zespołu. 
 
W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki 
Nożnej z następującymi wyjątkami: 
1. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej, 
2. Bramkarz z autu bramkowego wznawia piłkę stojącą nogą na całym boisku. 
3. Aut wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej. 
4. Rzut wolny zgodnie z decyzją sędziego. 
5. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m, 
6. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej, 
7. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę 
nożną 
stosuje się: 
- Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty oraz 
czerwona kartka, 
8. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary 
dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do 
gry 
ukaranego zawodnika, 
9. Czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry 
ukaranego 
zawodnika w następnym meczu - niezależnie od fazy rozgrywek, 
10. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek 
czerwonej kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić 
do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką. 
11. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego 
głównego i koordynatora turnieju w trakcie jego trwania. 
12. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nie objętych 
przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Koordynator Turnieju. 
13. Za straty materialne wyrządzone przez członków drużyn konsekwencje 
ponoszą Trenerzy/ opiekunowie drużyn.  
 

 


