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HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ JUNIORÓW STARSZYCH r. 1992 o 

PUCHAR BURMISTRZA PIASECZNA 

ORGANIZATOR: 
• LKS Perła Złotokłos 
• GOSiR Piaseczno 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:  
• 27.02.2011r (niedziela) godz. 9.00 – 16.00 
• hala sportowa GOSiR w Piasecznie, ul. Gen. W. Sikorskiego 20 

CEL TURNIEJU:  
• popularyzacja piłkarstwa na Mazowszu, sprawdzenie poziomu sportowego druŜyn 

ZASADY ROZGRYWEK: 
• boisko: sztuczna nawierzchnia o wymiarach 48x24, bramki 2x5m, 
• system gry: ,,kaŜdy z kaŜdym” w dwóch grupach , następnie półfinały i o miejsca 
• czas gry: 14 min bez przerwy i bez zmiany stron 
• druŜyny grają w składach 5+1 (bramkarz) 
• końcowa klasyfikacja: ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, róŜnica 

bramek, rzuty karne (3) 
WARUNKI UCZESTNICTWA:   

• posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia NW 
• wniesienie opłaty startowej przed rozpoczęciem turnieju w wysokości 200zł 

NAGRODY: 
• druŜynowe: za poszczególne miejsca 
• indywidualne: najlepszy strzelec, bramkarz, zawodnik (decydują trenerzy) 

SPRAWY RÓśNE: 
• odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 8.40 – biuro zawodów 
• organizator zapewnia opiekę medyczną, wodę mineralną dla zawodników 
• dla trenerów i kierowników zespołów organizator zapewnia poczęstunek i gorące napoje 
• ponadto na terenie hali czynny będzie płatny bufet gdzie będzie moŜna zaopatrzyć się w 

gorące posiłki 
• w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektu 
• za rzeczy pozostawione bez naleŜytej opieki i zaginione organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 
• mecze sędziują sędziowie MZPN 
• w turnieju obowiązują przepisy PZPN 

ZGŁOSZENIA: 
• dodatkowe informacje i zgłoszenia:   
Łukasz Wiśnik tel. 667 118 265 ,lukasz.wisnik@wp.pl lub  
Rafał Tchórzewski tel. 605 305 566  rtchorzewski@qmail.com 
• potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.02.2011r 


