
R E GU L AM IN   

II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Orlików U-11 

TGI CUP 2012 
Rocz. 2001 

 

1. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się  dnia 08.07.2012 (NIEDZIELA) na stadionie w Osicach 

2. Cel  rozgrywek 

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,   rywalizacja w duchu „fair-play”, zorganizowanie 

czasu wolnego, promocja gminy, wsi, szkoły oraz klubu, nawiązanie nowych kontaktów z rówieśnikami z 

innych regionów kraju, 

3. Organizator 

KS „OSICZANKA” Osice 

4. Patroni  turnieju: 

Marszałek Województwa Pomorskiego- Mieczysław Struk 

Wojewoda Pomorski- Ryszard Stachurski 

Starosta Powiatu Gdańskiego- Cezary Bieniasz-Krzywiec 

Wójt Gminy Suchy Dąb- Barbara Kamińska 

Polski Związek Piłki Nożnej 

Pomorski Związek Piłki Nożnej 

Patroni Medialni: 

Dziennik Bałtycki 

Radio Plus 

Sponsor Główny Turnieju: 

TGI- TRÓJMIEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA 

 

3. Uczestnicy 

W rozgrywkach udział biorą chłopcy  z rocznika 2001 i młodsi,  ( dziewczynki do rocznika 99) 

posiadający ważne badania lekarskie, dokument tożsamości  

4. System rozgrywek 



Zespoły zostały podzielone na 4 grupy, w których rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”. Po 

zakończeniu fazy grupowej zespoły zajmujące odpowiednio 1,2 zagrają w meczach systemem 

pucharowym o miejsca od 1 do 8, /np. zespół zajmujący 1 miejsce w grupie A zagra swój ćwierćfinał z 

zespołem zajmującym 2 miejsce w grupie B oraz zespół zajmujący 1 miejsce w grupie C zagra swój 

ćwierćfinał z zespołem zajmującym 2 miejsce w grupie D .  Zwycięzcy tych pojedynków zagrają w 

półfinale a zespoły które przegrały zagrają o miejsca od 5 do 8/.  Natomiast zespoły zajmujące 

odpowiednio 3,4 miejsca w grupie zagrają o miejsca 9-16 takim samym systemem pucharowym jak 

zespoły walczące o miejsca od 1 do 8. 

5. Czas gry 

Mecze w grupach i dalszym etapie turnieju trwają 12 minut. W przypadku remisu w grach  

ćwierćfinałowych, półfinałowych, o miejsca i finale nastąpi seria rzutów karnych (po trzy) w celu 

wyłonienia zwycięzcy. Rzuty karne wykonywane są z odległości 9 metrów. 

6. Przepisy gry 

- boisko 45 x 30 m   

- bramki 5 x 2 m,  

- piłka nożna - rozmiar nr 4 

- zespoły składają się z bramkarza + sześciu zawodników w  polu gry oraz siedmiu 

rezerwowych               

- aut bramkowy wprowadzany przez bramkarza ręką – do połowy boiska,  z 

akcji też ręką- całe boisko 

- odległość 7 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych  fragmentów gry 

- bramkarz nie może złapać piłki rękoma po zagraniu nogą zawodnika z  własnej drużyny (sankcja - 

rzut wolny pośredni z linii pola karnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- obowiązują kary  minutowe – zgodnie z  interpretacją  sędziego  

- wybitnie nie sportowe zachowanie – kara meczu 

- zespół gra w osłabieniu do końca kary lub utraty bramki 

- pozostałe przepisy  wg  regulaminu PZPN 

- zawodnicy podczas trwania turnieju występują z tymi samymi numerami  na  koszulce 

- o kolejności w tabeli decydują:  

- liczba zdobytych punktów 

- bezpośredni pojedynek 

- lepszy stosunek bramek 

- większa liczba zdobytych bramek 



- mniejsza liczba straconych bramek 

-  mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

-  losowanie 

7. Sędziowie i opieka medyczna 

Obsługę  medyczną i sędziowską zapewniają organizatorzy. 

8. Uwagi końcowe 

Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów w własnym zakresie. Organizator 

nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione. 

 


