
 

 

 

Organizator: Sadida Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław 

e-mail: kleczkow@op.pl   www.sadida.pl 

Konto: DnB NORD 

Nr 4713701330 0000 1701 444081 00 

 
Komitet organizacyjny IV Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Sadida 

Oleśnica Cup 2010, składa propozycję dla działaczy sportowych, trenerów i opiekunów młodzieży do 

wzięcia udziału Waszych młodzieżowych drużyn piłkarskich w IV Międzynarodowym 

Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej  Sadida Oleśnica Cup 2010, który odbędzie się w dniach 5-10 

sierpnia 2010r. w Oleśnicy, w województwie Dolnośląskim. 

Kategorie wiekowe biorące udział w turnieju: 

Chłopcy: 

• Kat. Junior U19  rocznik 1992/1993 

• Kat. Junior U17  rocznik 1994/1995 

• Kat. Trampkarz U15  rocznik 1996/1997 

• Kat. Młodzik U13  rocznik 1998/1999 

• Kat. Żak U11   rocznik 2000/2001 

• Kat. Junior U9  rocznik 2002 i młodsi 

 Jeżeli chodzi o zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju, to Komitet Organizacyjny 

dysponuje odpowiednią bazą noclegową na terenie miasta z wykorzystaniem placówek szkolno-

oświatowych. Drużyny zostaną zakwaterowane w zależności od wyboru oferty w salach 

lekcyjnych miejscowych szkół lub w internatach.. Dla uczestników rozgrywek przygotowaliśmy 

bogate pełno kaloryczne wyżywienie 3 posiłki w stołówkach szkolnych. Zapewniamy także pełną 
całodobową opiekę medyczną dla młodych sportowców. Przygotowaliśmy także szereg imprez 

kulturalno, sportowo rekreacyjnych dla wszystkich uczestników rozgrywek.  

Tylko u nas gwarantujemy granie do ostatniego dnia turnieju oraz tylko u nas Każdy zawodnik 

zgłoszony przez Państwa korzystający z zakwaterowania otrzyma markowy strój piłkarski ( 

koszulka ze spodenkami ). 

 Już teraz zapraszamy Was do udziału w IV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki 

Nożnej Sadida Oleśnica Cup 2010 zapewniając, że czas spędzony w Oleśnicy na naszym turnieju 

nie będzie czasem straconym, a młodzi piłkarze będą mieli możliwość porównania swoich 

umiejętności i zawarcia nowych znajomości ze swoimi rówieśnikami z całego kraju i zagranicy. 

Tylko u nas trener na 15 zawodników nieodpłatnie 

Tylko u nas każdy zawodnik otrzyma markowy strój piłkarski 
Tylko u nas mecze do ostatniego dnia turnieju (2-3 mecze dziennie) 

UWAGA 
Wśród wszystkich drużyn zostanie rozlosowany dodatkowy komplet strojów piłkarskich 

Wśród wszystkich drużyn dodatkowo zostanie rozlosowany 50% rabatu za uczestnictwo w 
turnieju 

 

     Do zobaczenia na turnieju 
       Prezes WKS Kleczków Wrocław 

 

       Dariusz Talaga 

Informacje i zapisy: 

e-mail: kleczkow@op.pl 

tel: 600-853-696 

www.sadida.pl 
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IV Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki 

Nożnej Sadida Oleśnica Cup 2010 

 
1. Zgłoszenia i zasady udziału: 

Konieczne jest odesłanie zwrotnej karty uczestnika turnieju na adres 

organizatora, oraz dokonanie wpłat za udział w turnieju do dnia 31  maja 

2010r.: 

- od jednej drużyny wpisowe w wysokości 250zł., które  nie podlega 

zwrotowi w przypadku nie uczestnictwa w turnieju z przyczyn nie 

zależnych od organizatora. 

- od każdego uczestnika  

a) 300zł. – zakwaterowanie w Sali lekcyjnej 

b) 410zł. – zakwaterowanie w internacie 

- o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc. 

- każdy uczestnik turnieju musi posiadać ze sobą aktualną legitymację 
szkolną lub kartę zawodniczą oraz potwierdzenie aktualnych badań 
lekarskich. 

Opłatę należy wpłacić w następujący sposób: 50% wpłaty do 31 maja 

2010r. –pozostałą kwotę najpóźniej gotówką w dniu przyjazdu. 

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem opłaty 

całości kwoty za podanych w karcie zawodników. 

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora: 

DnB NORD Bank 

Nr  4713701330 0000 1701 444081 00 
 

2. Uczestnicy, kategorie rozgrywek: 

Każda drużyna może przystąpić do rozgrywek z nieograniczoną ilością 
zawodników, aczkolwiek 18 zawodników może być w składzie na mecz. 

Chłopcy: 

- Junior U 19 – rocznik 1992 i młodsi 

- Junior U17 – rocznik 1994 i młodsi 

- Trampkarz U15 – rocznik 1996 i młodsi 

- Młodzik U 13 – rocznik 1998 i młodsi 

- Orlik U 11 – rocznik 2000 i młodsi 

- Żak U 9 – rocznik 2002 i młodsi 

 

3. Nagrody: 

Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują: 
- puchar, dyplomy, medale, komplet strojów piłkarskich. 

Drużyny zajmujące miejsca II, III otrzymują: 
- puchar, dyplomy, medale,  nagrody rzeczowe 

Drużyna za IV miejsce otrzyma: 

- puchar, dyplomy. 

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom, gadżety reklamowe. 

 

4. Sędziowanie: 

Obsada sędziowska z Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

- w kategoriach Junior, Trampkarz , sędziuje 3 sędziów  

- w kategoriach Młodzik, Żak sędziuje jeden sędzia. 

 

5. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste 

uczestników w trakcie trwania rozgrywek. 

 

6. Regulamin rozgrywek 

 

§ 1 

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną halową, 
zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami FIFA 

 

§ 2 

1. Boiska: 

- Junior, Trampkarz, Młodzik – boisko pełnowymiarowe  
- Orlik i Żak – boisko 30-60 metrów bramki 5x2m. 

 

 

 

 

 

  

§ 3 

Zawodnicy 

 

- Junior, Trampkarz, Młodzik – 10 zawodników pola + bramkarz + 

rezerwowi 

- Orlik 7 zawodników pola + bramkarz + rezerwowi 

- Żak – 8 zawodników pola + bramkarz + rezerwowi. 

We wszystkich kategoriach dowolna ilość zmian, zmiany powrotne. 

1. Wymagana dokumentacja: 

– Lista zbiorcza 

- Aktualna legitymacja szkolna lub karta klubowa ze zdjęciem 

- aktualne badania lekarskie 

 

§ 4 

System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn 

 

§ 5 

1. System punktacji 

- za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty 

- za remis przyznaje się 1 punkt 

- za porażkę nie przyznaje się punktów 

- walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej 

 

2. Czas gry: 

3. ELIMINACJE: 

- Trampkarz i Junior 2x 25 minut z 5 minutową przerwą 
- Młodzik Orlik 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą 
-Żak  2x 15 minut 

FINAŁY: 

- Trampkarz i Junior 2 x 30 minut z 5 minutową przerwą 
- Młodzik Orlik 2 x 25 minut z 5 minutową przerwą 

 

§ 6 

Kolejność miejsc: 

1. O kolejności drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. 

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie lub więcej 

drużyn  o zajętym miejscu w tabeli decydują w kolejności: 

- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi 

zespołami 

- korzystniejsza różnica bramek strzelonych i straconych we wszystkich 

spotkaniach lub między zainteresowanymi zespołami 

- większa ilość strzelonych bramek 

- losowanie 

 

3. W  spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych 

przy meczu nierozstrzygniętym, rozstrzygają rzuty karne, 

pierwsza seria 5 strzałów, przy dalszej równości  po jednym, aż 
do rozstrzygnięcia. 

 

§ 7 

Kary 

1. Kary wychowawcze od 2 do 5 minut. 

2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może 

być usunięty z boiska / czerwona kartka / 

3. O konsekwencjach czerwonych kartek, dla zawodników decyduje 

wydział gier. 

4. Wniesienie protestu przez drużynę. Protest należy zgłaszać do 

sędziego czasowego, po meczu do 15 minut, po jego 

zakończeniu, po wpłaceniu kaucji 50zł. 

Rozstrzygnięcie protestów przez wydział gier – codziennie po 

zakończeniu rozgrywek. 

Protesty dotyczące wyniku meczu lub pracy sędziów nie będą 
uwzględniane 

 

§ 8 

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 



PROGRAM 
IV MIĘDZYNARODOWEGO 
MŁODZIEśOWEGO TURNIEJU 
PIŁKI NOśNEJ SADIDA  
OLEŚNICA CUP 2008 
 

 

5 sierpnia 
do 14.00 - przyjazd uczestników i rejestracja w Biurze Komitetu Organizacyjnego 

17.00               - Uroczyste otwarcie turnieju  

19.00             - Odprawa Kierowników i trenerów drużyn uczestniczących w turnieju 

20.30  - Kolacja 

 

6 sierpnia 
8.00- 21.00 - mecze eliminacyjne 

 

7 sierpnia 
8.00-21.00 - mecze eliminacyjne  

21.30  - seminarium trenerskie 

 

8 sierpnia 
8.00-19.00 - mecze eliminacyjne, półfinałowe 

 

9 sierpnia 
10.00-18.00 - mecze finałowe 

18.00  - uroczyste rozdanie nagród 

20.00-24.00 - impreza muzyczna na zakończenie turnieju 

 

10 sierpnia 
8.00-11.00 - śniadanie i wyjazd uczestników (wyprowiantowanie) 

 
O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. 
Miejsca zakwaterowania: 

1. Szkoły na terenie Miasta Sale lekcyjne – ilość miejsc – bez ograniczeń cena 300zł../ osoba 

2. Internaty na terenie miasta – ilość miejsc ok. 200 – cena 410zł./ osoba 

3. Bez zakwaterowania, wyżywienia i strojów piłkarskich 50zł. od zawodnika 

 

Trener na 15 zawodników nieodpłatnie 
 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

www.sadida.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organizator: SADIDA Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław 

e-mail: sadida.sport@vp.pl   www.sadida.pl 

Konto: DnB NORD Bank 
  Nr 4713701330 0000 1701 444081 00 

 
 

 

 

 

Nazwa klubu ………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………... 

Osoba do kontaktów ………………………………………………………………………………… 

Tel…………………………….fax…………………………. e-mail……………………………….. 

Ilość zgłoszonych drużyn do turnieju Sadida Oleśnica CUP 2010 ..………………………………. 

W tym w kategoriach wiekowych: 

• U 9                 ……………        …………………            …………………….. 
                                                         Ilość drużyn               ilość zawodników                        osoby towarzyszące 

• U 11            ……………        …………………            …………………….. 
                                                         Ilość drużyn               ilość zawodników                        osoby towarzyszące 

• U 13                    ……………       ………………….            .…………………….. 
                                                                           Ilość drużyn               ilość zawodników                          osoby towarzyszące 

• U 15          ……………       ………………….            ……………………… 
                                                                          Ilość drużyn                ilość zawodników                           osoby towarzyszące 

• U 17                      ..………….     ………………….            ……………………… 
                                                                         Ilość drużyn                 ilość zawodników                         osoby towarzyszące 

• U 19          ..………….     ………………….            ……………………… 
                                                                         Ilość drużyn                 ilość zawodników                         osoby towarzyszące 

 

Ilość uczestników ogółem ………./ łącznie z osobami towarzyszącymi …………………… 

Trener na 15 zawodników nieodpłatnie 
 
Rezerwujemy zakwaterowanie w SZKOLE / INTERNACIE (  niepotrzebne skreślić ) 

 

Opłatę za udział w rozgrywkach w wysokości ………………../  

słownie ………………………………………………… 
wpłacimy na konto organizatora DnB NORD 
Nr 4713701330 0000 1701 444081 00 
Data ………………………     Prezes/Kierownik klubu 

 

        ………………………… 
                      pieczęć i podpis  

/ Pieczęć klubu lub instytucji zgłaszającej / 

 
UWAGA ! Każdy uczestnik zabiera ze sobą aktualną legitymację szkolną lub kartę zawodnika ze zdjęciem, oraz aktualne potwierdzenie 

badań sportowo-lekarskich. 

Po odesłaniu karty zgłoszeniowej na adres organizatora : Sadida Dariusz Talaga 

Al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław, oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości 250zł. od drużyny w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 

2010. organizator prześle potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do turnieju. 

UWAGA: Zakwaterowani w salach lekcyjnych w szkole zabierają ze sobą dodatkowo: Śpiwór i materac 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO TURNIEJU SADIDA OLEŚNICA CUP 2010 

5-10 sierpnia  2010r. 


