MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE
KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Harmonogram
Halowych Mistrzostw Piłki Nożnej Kobiet
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
w Sezonie 2016/2017

ŻACZKI
1.
1.
2.
3.
4.

FINAŁY

Piast Skawina
Naprzód Sobolów
UKS 3 Staszkówka Jelna
AS Progres Kraków
Bronowianka Kraków

Gospodarz Turnieju – Piast Skawina, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
(wjazd od ul. Konstytucji 3 Maja) – Termin 3 marca 2017, sobota godz. 9.30
– zawodniczki 5+1
- Czas gry 2 x 8 minut
- każdy z każdym

ORLICZKI
1.
1.
2.
3.
4.

Bronowianka Kraków
UKS 3 Staszkówka Jelna
AS Progres Kraków
Naprzód Sobolów
Piast Skawina

Gospodarz Turnieju – Bronowianka Kraków, w Krakowie ul. Zarzecze 124 A –
Termin 26 lutego 2017 r., niedziela od godz.13.30
– zawodniczki 5+1
- Czas gry 2 x 10 minut
- każdy z każdym

MŁODZICZKI
1.
2.
3.
4.
5.

Piast Skawina
UKS 3 Staszkówka Jelna I
UKS 3 Staszkówka Jelna II
Olimpia Osieczany
Wisła Brzeźnica

Gospodarz Turnieju - Piast Skawina, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
(wjazd od ul. Konstytucji 3 Maja) – Termin 25 lutego 2017 r. od godz. 9.30
– zawodniczki 4+1
- Czas gry 2 x 10 minut
- każdy z każdym

JUNIORKI MŁODSZE
1.
2.
3.
4.
5.

Bronowianka Kraków
UKS 3 Staszkówka Jelna
Victoria Gaj
MKS Tarnovia Tarnów
AS Progres Kraków

Gospodarz Turnieju - Bronowianka Kraków, w Krakowie ul. Zarzecze 124 A –
Termin 26 luty 2017 r., niedziela od godz. 9.00
– zawodniczki 4+1
- Czas gry 2 x 10 minut
- każdy z każdym

JUNIORKI STARSZE
1.
2.
3.
4.
5.

Respect Myślenice
Tarnovia I Tarnów
Tarnovia II Tarnów
AS Progres Kraków
Bronowianka I Kraków

Gospodarz Turnieju - Dąbrowa Tarnowska, ul. Sportowa 4 – Termin 18 lutego
2017 r., sobota od godz. 10.00
– zawodniczki 4+1
- Czas gry 2 x 10 minut
- każdy z każdym

SENIORKI
1.
2.
3.
4.
5.

Bronowianka I Kraków
Bronowianka II Kraków
Rysy Bukowinka Tatrzańska
UKS 3 Staszkówka Jelna
LKS Szaflary

Gospodarz Turnieju - Bronowianka Kraków, w Krakowie ul. Zarzecze 124 A –
Termin 22 stycznia 2017 r., niedziela od godz. 15.00
– zawodniczki 4+1
- Czas gry 2 x 12 minut
- każdy z każdym

Uwaga
1. Przed każdym turniejem (w dniu zawodów) odbywa się losowanie meczów
2. Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN deleguje sędziego na każdy turniej
3. Delegacje sędziowskie pokrywa Małopolski ZPN (z wpisowego)
4. Gospodarz turnieju zobowiązany jest zabezpieczyć opiekę medyczną (koszty
pokrywa Małopolski ZPN z wpisowego). Przy udziale 4 zespołów w turnieju 100zł,
5 zespołów 150 zł, 6 zespołów 180 zł (brutto)
5. W kategorii żaczek i orliczek nie obowiązuje zgłoszenie do ekstranetu
6. W każdej kategorii obowiązują karty zdrowia
7. Przed każdym turniejem trener bądź kierownik wypełnia jedno sprawozdanie
(skład drużyny)
8. Kluby posiadające dwa zespoły w jednej kategorii mogą dobrać do turnieju
finałowego zawodniczki z drużyny, która odpadnie w eliminacjach.
9. Po zakończeniu turnieju finałowego wyniki oraz sprawozdania (składy drużyn)
należy przesłać na adres związku z dopiskiem Komisja Piłkarstwa Kobiecego
10. Ubezpieczenie zawodniczek po stronie klubów zgłaszających
11. Piłki do gry: żaczki – siatkowa, orliczki -lekka „4”,młodziczki -”4” , juniorki mł,
juniorki st. i seniorki – futsalowa
W czasie gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z tym że,
1. Ilość zmian zawodników dowolna – warunek – najpierw zejście zawodnika z
pola gry, a następnie wejście zawodnika do gry. Na boisku nie może
znajdować się więcej niż pięciu( sześciu) zawodników danej drużyny / w
przypadku złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres 1
minuty zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia oraz ukarać zespół
rzutem wolnym pośrednim z miejsca w którym znajdowała się piłka w
momencie przerwania gry /.
2. Bramka nie może być zdobyta, jeżeli piłka przekroczy całym obwodem linie
bramkową bezpośrednio po odbiciu się od ściany, sufitu, drabinek itp.
1. Przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić
przynajmniej 5 metrów

2. Po uderzeniu od sufitu. Konstrukcji, oświetlenia, itp. Będzie zarządzony rzut z
autu na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się
przewinienia.
3. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut
karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym. Interpretacja zagrania
wślizgiem należy do sędziego.
4. Rzuty z autu wykonuje się nogą za linii bocznej boiska.
5. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.
Gra bramkarza
1. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym
jednocześnie polem karnym.
2. Bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego tylko ręką
3. Bramkarz po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny może zagrać piłkę
tylko nogą / zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN – za przekroczenie
tego przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z odległości 6 metrów /.
1. Zawodnik musi być ukarany za przewinienie dokonane w czasie gry –
wykluczeniem z gry na okres 1 – 2 minuty w zależności od decyzji sędziego.
Strata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu powoduje anulowanie kary i
uzupełnienie składu / nie dotyczy czerwonej kartki /. Zawodnik ukarany
czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu + 1 następny mecz w
turnieju, a jego drużyna gra w osłabieniu prze okres 2 – ch minut. Po tym
czasie do gry może wejść inny zawodnik. Na wniosek sędziego w stosunku do
ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć
całkowicie zawodnika z turnieju

