
Organizator

Klub Sportowy Qumple 
ul. Jaśminowy Stok 65/21  
80-177 Gdańsk 
kontakt@qumple.pl  
 
Marcin Garsztka  
tel. 512 413 247

Miejsce

Boisko Pozytywnej Szkoły Podstawowej, ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

Terminy

Rocznik 2013-2014 - 17.10.2020 (sobota) godz. 9:00-13:00  
Rocznik 2011-2012 - 17.10.2020 (sobota) godz. 13:00-16:00  
Rocznik 2009-2010 - 18.10.2020 (niedziela) godz. 9:00-13:00  
 
Szczegółowe harmonogramy dostępne będą na stronie Ligi:  
https://www.facebook.com/pomorskaliga3v3 

System rozgrywek

W każdym turnieju udział weźmie maksymalnie 8 drużyn. Zespoły składają się z 
minimum 5, maksymalnie 6 zawodników oraz trenera. 

Mecze odbywają się na dwóch równoległych boiskach. Gramy 1 x 10 minut w 
systemie „każdy z każdym”. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych drużyn 
możliwe jest włączenie fazy pucharowej.

Za pojedyncze zwycięstwo zespół zdobywa 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 
pkt. Rozgrywki kończą się podliczeniem punktów po rozegraniu wszystkich 
spotkań, lub meczem o kolejne miejsca w przypadku fazy pucharowej. 

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejno bezpośredni wynik, 
bilans bramek, liczba zdobytych bramek.

mailto:kontakt@qumple.pl
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Zasady gry

Turniej rozegrany zostanie w zmodyfikowanej formule „Funino”. 

Boisko do gry stanowi prostokąt o szerokości 20 - 23 m i długości 25 - 28 m. Na 
boisku ustawione są 4 bramki o wymiarach 120 x 75 cm, po 2 na każdej z lini 
końcowych oddalone od siebie o 10 metrów. Boisko nie ma wyznaczonych tzw. 
stref strzału co oznacza, że bramkę można zdobyć z dowolnego miejsca.

Na boisku znajduje się po 3 zawodników z każdej z drużyn. Po każdej zdobytej 
lub straconej bramce następuje zmiana zawodnika w stałej, określonej wcześniej 
kolejności tak, by wszyscy zawodnicy brali udział w rozgrywkach. Zmiany 
odbywają się w strefie zmian w środkowej części boiska. 

  
  



W przypadku osiągnięcia trzy bramkowej przewagi przez jedną z drużyn (wynik 
3:0. 4:1, 5:2 itd.) drużyna przegrywająca może wprowadzić dodatkowego 
zawodnika i grać w przewadze do momentu, gdy występuje różnica trzech 
bramek. Wprowadzenie zawodnika odbywa się w strefie środkowej boiska.

W rozgrywkach nie występują spalone oraz rzuty rożne. W przypadku 
przekroczenia całym obwodem lini bocznej (aut boczny) lub końcowej boiska 
(aut bramkowy), gra wznawiana jest w miejscu opuszczenia piłki 
wprowadzeniem lub podaniem. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być 
oddaleni od piłki co najmniej 2 m chyba, że wprowadzenie następuje przy jednej 
z bramek przeciwników. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu 
bocznego ani bramkowego.

Rzut wolny dyktowany jest za grę faul i zagranie piłki ręką. Piłka wprowadzana 
jest do gry podaniem, prowadzeniem piłki lub strzałem. Przeciwnicy ustawieni są 
minimum 2 metry od piłki.

W przypadku nieprzepisowego przerwania akcji, która prowadziła do zdobycia 
bramki (faul zawodnika biegnącego na pustą bramkę lub zatrzymanie ręką piłki 
zmierzającej w stronę bramki) dyktowany jest atak karny oraz wykluczenie 
zawodnika na 2 min. (zespół gra w osłabieniu). 

Podczas ataku karnego zawodnik atakujący ustawiony jest na środku boiska, 
zawodnik broniący na lini końcowej między bramkami. Wszyscy pozostali 
zawodnicy ustawieni są na przeciwległej lini końcowej. Na sygnał sędziego 
wszyscy zawodnicy rozpoczynają grę - atakujący i broniący grają 1 na 1 zaś 
pozostali opuszczając linię końcową włączają się do gry. 

W przypadku niesportowego zachowania zawodnika, sędzia w zależności od 
stopnia przewinienia upomina słownie lub wyklucza zawodnika z gry na 2 
minuty. Zespół gra w osłabieniu.

W przypadku niesportowego, agresywnego lub wulgarnego zachowania rodzica, 
sędzia upomina lub wyklucza rodzica z udziału w rozgrywkach. W momencie 
wykluczenia rodzica, trener drużyny zobowiązany jest dopilnować opuszczenia 
terenu rozgrywek przez ukaranego rodzica, pod rygorem dyskwalifikacji drużyny.

Kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.



Nagrody

Każdy zawodnik otrzyma drobny upominek. Każda drużyna otrzyma pamiątkowy 
dyplom. Trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej zdobywają medale 
oraz puchary. 

Pierwsza pomoc

Organizator zapewnia podstawową pomoc przedmedyczną w przypadku 
drobnych urazów i uszkodzeń ciała.

Informacje dodatkowe

Rozgrywki Pomorskiej Ligi 3v3 zorganizowane zostaną zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu.

Każdy zawodnik oraz jego rodzic/opiekun muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek 
objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz w okresie 14 dni od terminu 
turnieju nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie oraz nie mieli 
kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID_19, co rodzic 
poświadcza stosownym oświadczeniem o stanie zdrowia (załącznik).

Rodzice zobowiązani się utrzymywać zalecany dystans społeczny.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument poświadczający wiek w celu jego 
weryfikacji w sytuacjach spornych.

Ubezpieczenie NNW pozostaje po stronie drużyn lub rodziców zawodników. 
Każdy opiekun sam ubezpiecza swoich zawodników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Za wszystkie szkody materialne wyrządzone przez 
zespół odpowiada kierownictwo drużyny. 


