
 

 

Dziecięca Liga FC Wrocław Academy 

 

 Uprzejmie informujemy, że w dn. 24.09.2017 r. i 01.10.2017 r. odbędą się Dziecięce 

Ligi FC Wrocław Academy, dla chłopców urodzonych w latach 2009 i 2011. Piłkarska 

rywalizacja odbędzie się na boisku FC Wrocław Academy przy ul. Kwidzyńskiej 35 we 

Wrocławiu.  

 

1. Cel Turnieju:  

     Propagowanie piłki nożnej, jako sportu integracyjnego, zdrowego trybu życia, a także 

sportowej rywalizacji wśród dzieci urodzonych w latach 2009 i 2011.  

 

2. Koordynator Turnieju:  

     Wojciech Pawłowski 

     tel. 502-468-724 

     e-mail: w.pawlowski@fcwroclaw.pl  

 

3.  Miejsce Turnieju:  

     Boisko FC Wrocław Academy, ul. Kwidzyńska 35 we Wrocławiu. Naturalna murawa. 

 

4. Harmonogram turnieju 

 Szczegółowy harmonogram Dziecięcej Ligi FC Wrocław Academy, zostanie 

przesłany do trenerów po zebraniu wszystkich uczestników.  

 

5. Kategoria wiekowa:  

 Rocznik 2009 - tura popołudniowa, 

 Rocznik 2011 - tura poranna. 

 

6. System rozgrywek:   

 Każdy z każdym.  

 W przypadku remisu - "szwedzka dogrywka". 

 

 



 

 

 Tabela na podstawie: 

a) zwycięstwo = 3 punkty, porażka = 1 punkt (docenienie włożonego wysiłku 

młodych piłkarzy w grę), 

b) zdobyty gol = 1 punkt dla drużyny (promowanie gry ofensywnej) 

przykład:  FC Wrocław I 5:3 FC Wrocław II  

(liczba punktów: FC Wrocław I - 8, FC Wrocław II - 4). 

 W przypadku przegrywania różnicą 3-ech bramek, trener drużyny przegrywającej 

może wprowadzić dodatkowego zawodnika do gry. 

 Chłopcy rozgrywać mecze będą na kilku boiskach jednocześnie (krótkie przerwy 

pomiędzy meczami). 

 Czas gry: w zależności od liczby zgłoszonych zespołów (minimum 1 x 15 minut) 

 Liczba zawodników: 5 (bramkarz + 4ech).  

 Boisko: 45 m. x 25 m. 

 Bramki: 5 m. x 2 m. 

 Rozmiar piłki: Nr 4.  

 Rzut karny: 7 m.  

 Kary: Za brutalny faul, trener zobowiązany jest zdjąć zawodnika, który go popełnił i 

zastąpić kimś innym. Nieobecność zawodnika na boisku minimum przez 4 minuty. 

 

7. Przepisy gry:  

 Bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwników (dotyczy również rzutów 

wolnych). 

 Auty: Zawodnik ze stojącej piłki może ją wprowadzić lub podać po ziemi. Po 

wprowadzeniu piłki zawodnik może zdobyć bramkę.  Odległość przeciwnika 4 m. 

 Gra bramkarza:  

              - aut bramkowy - bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie. Po położeniu piłki na 

ziemię, bramkarz może złapać piłkę ponownie maksymalnie 1 raz w tej samej akcji,   

              - po chwyceniu piłki z akcji - bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie. Po 

położeniu piłki na ziemię, bramkarz może złapać piłkę ponownie maksymalnie 1 raz w tej 

samej akcji, 



 

 

  - po podaniu od kolegi, bramkarz może złapać piłkę w ręce. 

 Zmiany: hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy. Najpierw zawodnik musi 

opuścić boisko, żeby jego partner z drużyny mógł wejść.  

 Inne:  

- nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej. 

 

8. Organizator zapewnia:  

 Wodę,  

 Dużo gry w świetnych warunkach, tj. minimum 75 minut gry/dzień, 

 Puchary i medale dla zespołów z trzech pierwszych miejsc, 

 Dyplom i upominek dla każdego uczestnika, 

 Pełną obsługę sędziowską, medyczną i techniczną,  

 Profesjonalną fotorelację turniejową. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, 

 Punkt gastronomiczny.  

 

10. Wpisowe (płatność można rozłożyć na dwie równe raty, tj. 145 zł/dzień):  

Opłata za udział w lidze wynosi 290 zł – płatne gotówką w dniu rozgrywek przy stoliku 

organizatora lub przelewem na konto: 

Fundacja FC Wrocław Academy 

Nr rachunku: 13 1160 2202 0000 0002 7246 6780 

Ul. Czerwonych Maków 12 B, 51-376 Wrocław 

 

 

Serdecznie zapraszamy. 


