
REGULAMIN 

WIELKOPOLSKIEJ HALOWEJ LIGI  PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR PREZESA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

I BURMISTRZA JAROCINA 

 

 

I. Patron Turnieju 
1. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu  

2. Burmistrz Jarocina 

 

II. Cel turnieju  
1. Promocja piłkarstwa dzieci i młodzieży 

2.Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w wymiarze województwa wielkopolskiego 

 

III. Zakres współzawodnictwa 
Liga zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach wiekowych: 

„Orlik”, Młodzik Młodszy, Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy, Trampkarz Starszy, Junior Młodszy, 

Junior Starszy 

 

IV. Miejsce rozgrywania ligi 
Hala sportowa Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6 

 

V. Organizator turnieju  
Jarocin Sport Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6 

 

VI. Terminy rozegrania ligi 

 
A. Kategoria „Orlik” 

27.11.2010, 29.12.2010, 26.02.2011 

 

B. Kategoria Młodzik Młodszy 

28.11.2010, 09.01.2011, 19.02.2011 

 

C. Kategoria Młodzik Starszy 

11.12.2010, 15.01.2011, 26.02.2011 

 

D. Kategoria Trampkarz Młodszy 

27.12.2011, 30.01.2011, 27.02.2011 

 

E. Kategoria Trampkarz Starszy 

18.12.2010, 29.01.2011, 20.02.2011 

 

F. Kategoria Junior Młodszy 

05.12.2010,  28.12.2010,19.02.2011 

 

G. Kategoria Junior Starszy 

04.12.2010, 19.12.2010, 08.01.2011 

 

 

VII. Warunki uczestnictwa 
1. W lidze uczestniczą drużyny klubowe zgłoszone do rozgrywek ligowych na terenie działania 

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 

2. W każdej kategorii wiekowej przewiduje się uczestnictwo od 12 do 14 drużyn. 

3. Liczebność ekipy wynosi do 15 zawodników + 2 osoby stanowiące kadrę  



4. Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz zdolność 

zdrowotną do uprawiania sportu 

 

VIII. Zgłoszenia do turnieju 
1. Udział drużyny w lidze należy zgłosić w terminie: 

a/ kategoria „Orlik”, Młodzik Młodszy do 20.11.2010 

b/ kategoria Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy, Trampkarz Starszy, Junior Młodszy, Junior Starszy do 

30.11.2010 

c/ zgłoszenia - pocztą elektroniczną: haloweturnieje@op.pl 

2. Zgłoszenia do ligi należy dokonać na KARCIE ZGŁOSZENIA, która stanowi załącznik do Regulaminu 

Ligi (na:www.wzpn.poznan.pl lub  www.jarocinsport.pl) 

3. Klub zakwalifikowany do ligi musi dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 480,00 zł  (za całą ligę tzn. 

za udział w trzech dniach rozgrywkowych) od zespołu do dnia:  

a/ kategoria „Orlik”, Młodzik Młodszy do 26.11.2010r. 

b/ kategoria Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy, Trampkarz Starszy, Junior Młodszy, Junior Starszy do 

03.12.2010r. 

na konto BZ WBK SA O/Jarocin 97 1090 1131 0000 0000 1300 3386  

4. O zakwalifikowaniu drużyny do ligi decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitów. 

5. Drużyna zakwalifikowana do rozgrywek musi posiadać wypełnione Karty startowe zawodników 

(załącznik na stronie: www.wzpn.poznan.pl lub  www.jarocinsport.pl) 

 

IX. System przeprowadzenia ligi 
1. Liga zostanie przeprowadzona w miesiącach:   

listopad - grudzień 2010r., styczeń – luty2011r. 

2. Drużyny rozegrają mecze w swoich kategoriach wiekowych podczas wyznaczonych trzech dni 

turniejowych w/w okresie 

3. Liga zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym” lub w grupach bez meczy rewanżowych 

 

X. Zasady Współzawodnictwa 
- Boisko – mecze będą rozgrywane na boiskach wymiarach 40 x 20 m wyposażonych w bramki o 

wymiarach 5m x 2m lub 3m x 2m,  

- Składy i zmiany – drużyna liczy 5 zawodników w tym bramkarz, zmiany jak w hokeju, 

- Czas gry – uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn, 

- Piłka – mecze rozgrywane będą piłką nożną nr 4 i 5, 

- Obuwie – halowe. 

- Zasady punktacji i ustalania kolejności: 

- drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3pkt, za remis 2 pkt, za porażkę 1 pkt, 

O kolejności miejsc w tabeli decyduje: 

- liczba zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego meczu („mała tabela” w przypadku 3 drużyn), 

- różnica bramek, 

- liczba zdobytych bramek, 

- seria rzutów karnych, po 3 + do skutku 

 

Przepisy gry podczas turniejów: 

a/ Boisko i pole karne – boisko o wymiarach 40 x 20, pole karne jak na boisku do piłki ręcznej 6 metrów, 

b/ Rzut karny – wykonywany z odległości 7 metrów, zawodnicy znajdują się za strefą  9 metrów, 

c/ Rzut z rogu – wykonywany z „narożnika” boiska, 

d/ Rzut od bramki – piłka wprowadzana do gry przez bramkarza w dowolny sposób, 

e/ Aut – wykonywany nogą 

f/ Rzuty wolne – odległość zawodników od piłki – 5 metrów, 

g/ Przepis o spalonym – nie obowiązuje, 

h/ Kary – za przewinienia w czasie gry stosuje się następujące kary: 

- żółta kartka – 1 minuta kary w postaci opuszczenia boiska przez ukaranego zawodnika (drużyna gra w 

osłabieniu liczebnym), 



- czerwona kartka – 2 minuty kary w postaci opuszczenia boiska przez ukaranego zawodnika (drużyna gra w 

osłabieniu liczebnym) i wykluczeniu zawodnika z udziału w danym meczu. 

i/ Pozostałe przepisy gry zgodne z przepisami PZPN. 

 

XI. Nagrody 
Najlepsze drużyny otrzymują puchary i medale za miejsca I-III oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego, 

pozostałe drużyny pamiątkowe puchary i dyplomy. 

Nagrody indywidualne: 

Puchary, dyplomy, sprzęt sportowy dla najlepszych strzelców, bramkarzy, zawodników w poszczególnych 

kategoriach wiekowych 

 

XII. Organizator  

Z ramienia Jarocin-Sport Sp. z o.o. Pan Tomasz Kosiński tel. 609736596 

 

 

 

KARTA STARTOWA UCZESTNIKA 

 

1.Nazwisko i imię 
 

 

2.Data urodzenia  

ZGODA 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

1.Wyrażam zgodę na udział mego syna 

……………………………………………………….. 

w zawodach sportowych – Wielkopolska Halowa Liga Piłki 

Nożnej organizowanej w okresie od 27 listopada 2010 do 28 

lutego 2011 

 

…………………………………........ 

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

2.Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani 

dla dziecka, do publikacji, pokazywania 

i wykorzystywania w zależności od wybory zdjęć, wizerunku, 

portretu, nazwiska, głosu 

 i danych biograficznych dziecka: 

- ....................................................................................,  

uczestnika Wielkopolskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej ,  

w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących 

obecnie. 

 

…………………………………....... 

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

OŚWIADCZENIE 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Oświadczam, że stan zdrowia mego syna  

………………………………………………………… 

pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych –  

Wielkopolskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej organizowanej w 

okresie od 27 listopada 2010 do 28 lutego 2011 

 

…………………………………...... 

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 



 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

WIELKOPOLSKA HALOWA  LIGA  PIŁKI NOŻNEJ 

 

 

 
1. NAZWA  KLUBU 

 

…………………………………………………………………………. 

 

2. ZGŁASZAM  DRUŻYNĘ 

 

…………………………………………………………………………. 

 

3. ADRES  KLUBU 

 

…………………………………………………………………………. 

 

4. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem (numer telefonu, 

adres e-mail) 

 

…………………………………………………………………………. 

 

4. Nazwisko i imię trenera (numer telefonu, adres e-mail) 

 

…………………………………………………………………………. 
 


