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Regulamin Ciechocińskiej Ligi Piłki Nożnej 

1. Organizator: 

 

a) Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku oraz Ciechociński Klub 

Sportowy Zdrój 

 

2. Celem rozgrywek jest: 

 

a) popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci 

b) integracja środowiska poprzez sport 

c) zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego 

d) promocja systemu małych imprez sportowych 

 

3. Uczestnictwo: 

 

a) W turniejach mogą brać udział dzieci z roczników 2009/2010, 2011 i 2012  

b) Limit drużyn w danej kategorii wynosi: 5 

c) Drużyny mogą się składać maksymalnie z 10 zawodników oraz trenera. 

d) Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania, podczas turnieju, dokumentu ze 

zdjęciem stwierdzającym tożsamość i wiek.  

e) Weryfikacja zawodników jest możliwa przez cały okres trwania turnieju na 

wniosek trenera drużyny, który składa do organizatora. 

f) Klub, biorący udział w turnieju, jest zobowiązany do posiadania ważnych i 

aktualnych badań lekarskich. 

g) Uwaga! Z powodu małej ilości miejsca za liniami bocznymi i bramkami, liga bez 

udziału kibiców. 

h) Koszt wpisowego wynosi 400 zł od drużyny. Należność należy wpłacić do 04 

grudnia 2022 na konto bankowe:  

Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ" Ciechocinek,  

ul. Tężniowa 6,  

87-720 Ciechocinek. 

70 9550 0003 2260 0090 8973 0007 
(tytuł: nazwa drużyny, rocznik).  

Faktura dostępna po wcześniej informacji przesłanej na adres mailowy: 
manager.osir@ciechocinek.pl  
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4. Miejsce i terminy: 

 

a) Kompleks boisk "Moje Boisko - Orlik 2012" – Hala pneumatyczna, ul. Kopernika 18, 

87-720 Ciechocinek 

b) Turnieje zostaną rozegrane w poniższych terminach: 

 11 grudnia godz. 9:00 rocznik 2011 

 17 grudnia godz. 9:00 rocznik 2012 

 17 grudnia godz. 15:00 rocznik 2009/2010 

 7 stycznia godz. 9:00 rocznik 2011 

 8 stycznia godz. 9:00 rocznik 2009/2010 

 8 stycznia godz. 15:00 rocznik 2012 

 14 stycznia godz. 9:00 rocznik 2011 

 15 stycznia godz. 9:00 rocznik 2009/2010 

 15 stycznia godz. 15:00 rocznik 2012 

 21 stycznia godz. 9:00 rocznik 2012 

 21 stycznia godz. 15:00 rocznik 2009/2010 

 22 stycznia godz. 9:00 rocznik 2011 

 

 

5. Zasady gry: 

 

 Wszyscy zawodnicy danej drużyny rozgrywają swoje mecze w jednolitych 

strojach. 

 Mecz trwa 1 x 30 minut. 

 Mecze miejsce będą miały na tzw. „Orliku” 

 Na boisku jednocześnie może występować 6 zawodników (5 zawodników + 

bramkarz) 

 Rzuty wolne są bezpośrednie lub pośrednie - zależnie od decyzji sędziego. 

 Przeciwnik przy rzucie wolnym powinien być ustawiony minimum 5 metry od 

piłki 

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m. 

 Wrzut z autu wykonywany jest nogą wprowadzeniem piłki lub podaniem do 

wysokości pasa. Nie można zdobyć gola bezpośrednio. Przeciwnik musi być 

oddalony o 2 m.  

 Gdy drużyna przeciwna zdobędzie przewagę 3 bramek, dopuszcza się 

wprowadzenie dodatkowego zawodnika na boisko.  

 W przypadku gdy zespoły, w danym meczu, mają zbliżone kolory strojów to dla 

odróżnienia drużyna, która przegrała losowanie, ubiera plastrony. 
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 Za niesportowe zachowanie przewidziane są kary minutowe. Sędzia może 

wykluczyć zawodnika na 2 lub 5 minut w zależności od rodzaju przewinienia.   

 Nadmierne niesportowe zachowanie może skutkować wykluczeniem zawodnika z 

danego meczu, turnieju w danym dniu lub całych rozgrywek. 

 Pozostałe przepisy, które nie zostały ujęty w regulaminie, regulują zasady przyjęte 

wg przepisów PZPN 

 

 

6. System rozgrywek: 

 

 W każdej kategorii będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja turnieju 

 Organizator będzie prowadził klasyfikacje zwycięstw oraz zdobytych bramek 

przez drużyny biorące udział w turnieju. Po rozegraniu wszystkich czterech, 

zostanie wyłoniona najlepsza drużyna w każdej kategorii wiekowej.  

 Klasyfikacja końcowa turnieju w pierwszej kolejności zależy od: ilości 

zwycięstw, zdobytych punków, bezpośredniego spotkania,  lepszej różnicy 

bramek, większej ilość zdobytych bramek, losowania. 

 W danym dniu turniejowym, drużyna rozegra 2 mecze w systemie każdy z 

każdym. 

 Mecze odbywać się będą na jednym boisku. 

 Każda drużyna otrzyma szczegółowy harmonogram spotkań. 

 

7. Harmonogram rozgrywek: 

 

Godz. Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 

9:00 Przyjazd drużyn, rozpoczęcie ligi, rozgrzewka 

9:30 1-2 1-4 5-4 2-3 

10:10 1-3 1-5 5-3 2-5 

10:50 4-2 3-4 2-4 3-4 

11:30 5-3 2-5 3-1 1-5 

12:10 5-4 2-3 2-1 1-4 

13:00    Podsumowanie ligi 

i wręczenie nagród 

 

 

Godz. Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 

15:00 Przyjazd drużyn, rozpoczęcie ligi, rozgrzewka 

15:30 1-2 1-4 5-4 2-3 

16:10 1-3 1-5 5-3 2-5 

16:50 4-2 3-4 2-4 3-4 

17:30 5-3 2-5 3-1 1-5 

18:10 5-4 2-3 2-1 1-4 

19:00    Podsumowanie ligi 

i wręczenie nagród 
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8. Nagrody: 

 

 Każda drużyna po zakończeniu ligi otrzyma puchar, medale oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

 Dodatkowo zostaną wręczone nagrody dla najlepszego zawodnika swojej 

drużyny oraz MVP całego turnieju.  

 Możliwe inne nagrody rzeczowe  

 

9. Postanowienia końcowe: 

 

 Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie 

meczów. 

 W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

organizator. 

 Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego 

regulaminu oraz jego akceptację.  

 Zespół zgłoszony do rozgrywek zapoznaje się z regulaminem Boiska „Orlik 

2012” w Ciechocinku na którym będą odbywać się zawody. 

 Za rzeczy osobiste zagubione lub wniesione na teren obiektu, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności; 

 Osoby biorące udział w rozgrywkach wyrażają zgodę  na przetwarzanie 

danych osobowych przez  Administratora danych osobowych w rozumieniu 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 

z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ciechocinku ul. Tężniowa 6,  dla celów organizacji Ciechocińskiej Ligi 

Piłki Nożnej, oraz  wykorzystanie wizerunku w celu promocji Ciechocińskiej 

Ligi Piłki Nożnej, dokumentowania zawodów. Podpisując oświadczenie 

o udziale turnieju  przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych 

jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w  Turnieju. Oświadczają 

także, że zostali poinformowani o przysługującym im prawie dostępu  

i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie. 

 

Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać do 4 grudnia 2022roku 

na adres e-mail: manager.osir@ciechocinek.pl 

lub telefonicznie: Justyna Maziarz – Malinowska – manager OSiR – 665 143 941 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

IMIĘ I NAZWISKO TRENERA:  ………………………………………………………………………………………………………. 
 

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

L.p. 
Nr 

zawodnika 
Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia Ilość bramek 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
 

 
   

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

 

 

Zespół zapoznał się z regulaminem Ligi oraz Regulaminem Boiska „Orlik 2012”  w Ciechocinku     

 

Data i podpis zgłaszającego: …………..…………………………………………………………………                                                                                 


