
HALOWE MISTRZOSTWA KRAKOWA SKRZATÓW 
w sezonie 2018/2019 

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
 
 
 
 

 
§ 1 

Celem rozgrywek jest przedłużenie szkolenia najmłodszych piłkarzy na okres zimowy. 

 

§ 2 

Rozgrywki odbywają się pod auspicjami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, organizatorem jest 

Wydział Szkolenia MZPN. 

 

§ 3 

Rozgrywki są prowadzone w jednej kategorii wiekowej: 

- SKRZATY   - urodzeni między 1.01.2012 a 31.12.2013 

 

§ 4 

Zawodnicy mogą uczestniczyć w meczach tylko tego zespołu, do którego zostali zgłoszeni przez klub, 

jeśli klub zgłosił więcej niż jeden zespół w danej kategorii wiekowej. 

 

§ 5 

Drużyny powinny przedstawić przed każdym turniejem listę zgłoszeń (imię i nazwisko, data urodzenia 

każdego zawodnika). 

Zawodnik zobowiązany jest posiadać w każdych zawodach aktualną ważną kartę zdrowia. Dopuszcza się 

zbiorczą  listę zgłoszeń potwierdzoną przez lekarza (zamiast indywidualnych kart zdrowia) lub 

oświadczenie opiekuna drużyny (trenera, kierownika itp.), iż wszyscy zawodnicy posiadają ważne karty 

zdrowia. 

Brak ww. dokumentów spowoduje nie dopuszczenie do zawodów. 

 

§ 6 

Za udział w rozgrywkach obowiązuje wpisowe w wysokości 200 zł od zespołu - wpłata na konto MZPN: 

37 1240 2294 1111 0000 3709 2289 (z dopiskiem: nazwa zespołu i grupa wiekowa – skrzaty). 

 

§ 7 

1.Podczas rozgrywek obowiązują regulaminy i przepisy gry w piłkę nożną, przy czym: 

- gra prowadzona jest bez autów bocznych (od bandy do bandy), bramkowych i rożnych; 

- rzut karny wykonuje się z 5 m; 

- odległość przeciwnika od piłki przy rzutach wolnych wynosi 3 metry; 

- przepis o spalonym nie obowiązuje; 

- zmiany lotne następują w czasie gry; 

- drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników, na boisku uczestniczy 5: 4 w polu i bramkarz 

- piłka do gry - siatkowa lub nr 3; 

- czas trwania zawodów: 1 x 12 minut bez zmiany stron; 

- mecze odbywają się na boisku o wymiarach 28x22 m; 

- bramka 3 x 2 m; 

2. Rozgrywki mają charakter szkoleniowy, uzyskiwane w meczach wyniki nie służą ustalaniu kolejności, 

aczkolwiek w ostatniej fazie mistrzostw terminarz może zostać ustalony tak, aby najlepsze zespoły 

spotykały się ze sobą. 



 
§ 8 

Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. MZPN 

nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa zaistniałe w drodze do i z hali, w halach          

w trakcie zawodów. 

MZPN  nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników turnieju pozostawione na 

terenie hali. 

 

§ 9 

MZPN przysługuje prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli 

klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla celów 

komercyjnych. Małopolski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych         

i audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom, celem 

publikacji, 

b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i nagrań 

video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych, 

c) wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz biografii i statystyk 

zawodników i trenerów wszystkich Klubów. 

 

§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Szkolenia Małopolskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

 

WYDZIAŁ SZKOLENIA MZPN 

 

 

Kraków, 24.01.2019 r. 

  


