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BOISKO 

- boisko piłkarskie przy świetlicy wiejskiej  Suchym Borze pole gry 26 x 62m  

- Bramki o wymiarach 2m x 5m; 

- Pole karne, w którym bramkarz może łapać piłkę wynosi: 5m x 7m; 

- Na obiekcie znajdują się szatnia i wc w obiekcie świetlicy, 

CZAS GRY 

- 2 x 30 min (bez zatrzymywania czasu); 

- Po zakończeniu pierwszej połowy następuje 10 minutowa przerwa  

- Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika lub       

wybicia piłki poza boisko 

     LICZBA ZAWODNIKÓW 

- Lista zgłoszeń może zawierać dowolną liczbę  zawodników; 

- W grze uczestniczy 5 zawodników w polu + bramkarz; 

 

UBIÓR ZAWODNIKÓW 

- Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni 

występować w jednolitych koszulkach (narzutkach), przy czym bramkarz 

powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników; 



- Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jest jedyną 

osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z 

sędzią prowadzącym zawody, jedynie podczas przerwy w grze; 

- Dopuszczalnym obuwiem są buty sportowe z płaską podeszwą, korki tzw. 

„śniegówki”, lub specjalne obuwie przeznaczone do gry na sztucznej murawie 

 

ZMIANY 

-  Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne; 

-  Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie; 

-  Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może 

wejść jego zmiennik; 

ZDOBYCIE BRAMKI 

               -  Bezpośrednio z rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę zdobyć gola; 

-   Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio; 

KARY (napomnienia/wykluczenia) 

-   Zawodnicy karani będą karami czasowymi; 

-  Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min; 

-  Ukarany piłkarz wraca na boisko, o ile jego zespół straci wcześniej bramkę; 

-  Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, 

karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki 

opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca. 

-  Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a 

drużyna przez 5 min. gra w osłabieniu. Kara nie zostaje anulowana w 

przypadku straty bramki. Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik.  



- Decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką, 

podejmuje Organizator.  

 

-  W sytuacji, gdy żółtą kartką u karany zostanie bramkarz, karę czasową 

może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę 

czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub 

zawodnik z pola. Zespół karany jest karą 5 minut, która nie jest anulowana 

po stracie bramki  

  

-  Żółtą lub czerwoną kartką za nie sportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w 

stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, 

który w danym momencie nie znajduje się na boisku;  

-  Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku; 

    GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE 

1. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair 

play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa 

podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia 

na boisko zawodników / kibiców), sędzia udziela stosownych kar i może 

przerwać mecz; 

  

   RZUTY WOLNE 

2. W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie. 

3. Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza 

wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową 

odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na 

gwizdek sędziego prowadzącego zawody; 

 

 

  

  WZNOWIENIE GRY PO OPUSZCZENIU BOISKA PRZEZ PIŁKĘ 



1. Rzuty z autu wykonujemy nogą z linii bocznej lub z poza niej; 

2. Piłka powinna stać nieruchomo; 

3. Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie 

przeciwnej; 

4. Rzut od bramki wykonujemy z pola bramkowego; 

5. Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do 

gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5m. 

SĘDZIA 

a) Decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne; 

b) Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat wydarzeń mających 

miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje 

rozstrzygające decyzje; 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nie obowiązuje przepis o spalonym; 

2. Pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną; 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po 

wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn. 

  

  

  

  

 


