
Mini piłka nożna przepisy gry 

Dzień dobry Drodzy Uczniowie. Poniżej znajdziecie uproszczone przepisy mini 

piłki nożnej. Zapoznajcie się z nimi dzisiaj. Jutro wyślę Wam pytania dotyczące 

tej dyscypliny sportowej. Pozdrawiam serdecznie! 

 

1. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 i młodsi. 

- zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju). 

- oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców 

2. Przepisy gry 

1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz, 

2. Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 

32 m długość 40 –56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m., 

3. Czas gry:  

- 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa, jeśli w turnieju będą 3-4 mecze,  

- 2 x 10 minut + do 5 minut przerwa, jeśli w turnieju będą 5-6 meczów, 

- 1 x 15 powyżej 6 meczów w turnieju, 

- mecz sparingowy (towarzyski) 4 x 15 minut, 

4. Obuwie: miękkie tzw. lanki, korkotrampki lub trampki, 

5. Piłka: numer „4”, 

6. Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 9 x 15 m (w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole 

bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej), 

7. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, 

8. Gra bez “spalonego”, 

9. Zmiany tzw. hokejowe, czyli powrotne (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, 

wykluczenie na 1 min) 

10. Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m. Rzut od bramki wybijany 

jest z tzw. „piątki”(czyli z piłki nieruchomo stojącej w obrębie pola karnego). Piłka musi opuścić pole 

karne. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna, która nie 

popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 

11.Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska, 

12. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej, 



13.Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna, która nie 

popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”, 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować 

się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 

15. Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu). 

16. Zawodnik z boiska, ukarany przez sędziego głównego czerwoną kartką jest w zależności od 

popełnionego wykroczenia: 

a/ wykluczony z uczestnictwa w meczu 

b/ wykluczony z całego turnieju 

c/ w obu przypadkach drużyna gra w pomniejszonym składzie przez 2 minuty, po tym 

 czasie może wejść na boisko inny zawodnik uzupełniając skład 

17. Zawodnik rezerwowy przebywający na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego głównego 

czerwoną kartą w zależności od rodzaju przewinienia jest odsunięty od jednego meczu lub całego 

turnieju i musi opuścić ławkę rezerwowych. Kara ta nie ma wpływu na liczebność zespołu. 

18. Decyzję o rodzaju kary podejmuje sędzia główny wraz z organizatorem turnieju. 

19. Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie zawodnicy zapisani w protokole meczowym. 

20. Rzut z autu wykonywany jest rękoma zza głowy. 

21. Bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika. 

22. Bramki nie można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry. 

23. Linie oprócz klasycznych ciągłych mogą być przerywane w tej kategorii wiekowej np. zrobione ze 

stożków.  

3. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

(bezpośredni mecz /-e), 

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c. lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi zespołami. 



W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę 

trwająca 2x 5 minut. 

W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 


