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REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH RAFiK  

 
ORGANIZATORZY: 
1. Organizatorem „ROZGRYWEK” jest firma RAFiK Marcin Jóźwiak 
2. „ROZGRYWKI” skierowane są do zawodników urodzonych w roku 2012 i młodszych do 2015 
 

MIEJSCE ROZGRYWEK i TERMIN: 
Hala widowiskowo-sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ulicy Polnej 1a.  

Terminy rozgrywek: 20 grudzień 2020, 17 styczeń 2021, 14 luty 2021, 14 marzec 2021.  
 

CEL IMPREZY: 
Popularyzacja piłki nożnej dla wszystkich oraz  atrakcyjnej formy czynnego wypoczynku i sportowej zabawy. 
 

SYSTEM i ZASADY ROZGRYWEK:  
1. Rozgrywki odbywają się na zasadzie ligi, gdzie gramy mecze i rewanże. 
2. Każda grupa gra mecze 4x4 
3. Określone w osobnym załączniku 
4. Grupy Żak i Skrzat rozgrywają mecze bez sędziów. 

 
PRZEPISY GRY: 
1. Bramka: 3x1,55, Czas gry: 1x 10 minut, piłka nożna light nr 4. 
2. Zespół nie ma ograniczenia zawodników, podczas gry na boisku gramy 4x4. 
3. Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim: halówki. Gra bez spalonego w każdej kategorii. 
4. Bramkarz może chwytać piłkę na całej długości boisko w strefie 5m od linii końcowej oznaczenie stożkami. 
5. Rzut od bramki wykonywany jest nogą w obrębie własnej połowy. Zakazuje się wybicia piłki nogą po ówczesnym 

trzymaniu jej w ręku 
6. Rzut z autu wykonywany jest nogą podaniem lub wprowadzeniem. 
7. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna przeciwna wykonuje rzut 

wolny pośredni z linii środkowej boiska. 
8. Zmiany hokejowe. Trenerzy kontrolują płynność zmian. Zmiany odbywają się w swoich strefach zawodników 
rezerwowych. 
9. Pozostałe przepisy należą do interpretacji i ustaleń z organizatorem i są zgodne z przepisami PZPN. 
 

PUNKTACJA: 
W RAFiK Lidze nie występuję punktacja za rozgrywane mecze. Jedynie co jest istotne to strzelone bramki, które dają 

poglądowo kolejność w tabeli. Wszystko po to by mobilizować zawodników i drużyny do jak najbardziej ofensywnej 

gry.   
 

SPRAWY INNE: 
Każda zgłoszona drużyna do rozgrywek zgadza się z regulaminem rozgrywek RAFiK oraz jest zobowiązana do 

zapoznania i przestrzegania regulaminu obiektu na jakim toczą się rozgrywki. Drużyna ubezpiecza swoich zawodników 

od NNW we własnym zakresie. Każdy zgłoszony przez trenera zawodnik posiada zgodę rodziców na udział w RAFiK 
Lidze Piłkarskiej w całym cyklu rozgrywek. Żaden zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do 

udziału w RAFiK Lidze Piłkarskiej. Obowiązkowo trener dostarcza do organizatora kartę zgłoszeniową. Obowiązkiem 

trenera jest również każdorazowe pobranie od zawodnika informacji o sytuacji COVID-19 w jego otoczeniu. Trener 

posiada oświadczenia na każdej ligowej kolejce.  
 

 

 

 
RAFiK Liga Piłkarska w sezonie 2020/2021 uzyskała patronat PZPN Grassroots - „Piłka dla wszystkich” 
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