
 

VI Turniej o Puchar Burmistrza Wadowic w piłce nożnej halowej 

ZAPROSZENIE REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR: 
- PUKS „KAROL” w Wadowicach ul. Plac Jana Pawła II 1 

2. MIEJSCE I TERMIN: 
Wadowice – HALA Sportowa ZSP 1 – ulica Słowackiego 2 
Wadowice – HALA Sportowa ZSP 3 – ulica Sienkiewicza 9 
TERMIN: 18.12.2011 roku - niedziela 
Rozpoczęcie turnieju o g.9.00 planowane zakończenie ok. g. 17.00  

3.   CEL TURNIEJU: 
Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych przyjaźni, wychowanie 

poprzez sport. Konfrontacja sportowa młodzieży z różnych klubów. 
 
W turnieju mogą brać udział chłopcy z rocznika 1995 i młodsi. 
 

4. OGÓLNY SPOSÓB ROZGRYWEK: 
 Zawody będą przeprowadzone na dwóch halach sportowych równocześnie. 
 W turnieju weźmie udział 12 zespołów podzielonych na dwie grupy po 6 drużyn. Grupa A rozgrywa zawody na 

hali ZSP1, grupa B rozgrywa zawody na hali ZSP3.  Finały oraz mecze o miejsca będą rozgrywane na Hali ZSP 1. 
 Dokładny harmonogram i sposób rozgrywek zostanie wysłany zainteresowanym zespołom na mail. 
 Zespół składa się 10 zawodników z rocznika 1995 lub młodszych. Można zgłosić więcej niż 10 zawodników ale 

wtedy opłata za każdego następnego powyżej 10 wynosi 20 zł. Każdy zawodnik obowiązkowo posiada legitymacje 
szkolne lub inny dokument tożsamości do wglądu przez sędziów i opiekunów innych drużyn w dniu imprezy. 

 Każdy zawodnik posiada również aktualną kartę zdrowia, za jej brak odpowiada opiekun zespołu. 
 Kompletną listę zgłoszonych zawodników należy złożyć w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem.  
 Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednej drużyny jednakże ilość drużyn uczestniczących w turnieju jest 

ograniczona.  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. 
 Obowiązują przepisy PZPN do rozgrywek halowych. 
 Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz, zmiany hokejowe, piłka halowa, bramki 3x2, czas jednego meczu w 

zależności od rodzaju meczu (w grupie, o miejsce – 10-15 minut) 
 Gwarantowane rozegranie minimum 6 spotkań – 5 w grupie oraz 1 lub 2 o miejsce. 
 W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn 

zainteresowanych, następnie różnica bramek oraz ilość bramek strzelonych /dotyczy rozgrywek grupowych/. 
 

 Drużyny należy zgłaszać na e-mail: turniejewadowice@interia.pl – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:   
 Zespoły, które zajęły miejsca od I – III otrzymają Puchar, dyplom oraz medale i koszulki dla każdego zawodnika  
 Zespoły z miejsc IV – XII otrzymują dyplom oraz koszulki dla każdego zawodnika. 
 Najlepszy strzelec otrzyma pamiątkową statuetkę. 
 Przed finałem konkurs żonglerki – ilość odbić w ciągu 20 sekund. 

 
6. WPISOWE: 

Wpisowe w wysokości 300 zł od drużyny należy wpłacić w dniu turnieju. Można zgłosić więcej niż 10 zawodników ale 
wtedy opłata za każdego następnego powyżej 10 wynosi 20 zł. 
Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 15 zł za obiad. Ilość zamawianych obiadów należy potwierdzić najpóźniej 
dzień przed turniejem. 

7. PATRONAT: 
Patronat medialny: www.sportowewadowice.pl , www.pukskarol.pl  
Sponsorzy: Urząd Miejski Wadowice 

O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje kierownictwo turnieju. Zastrzega się również zmianę regulaminu 
przed rozpoczęciem imprezy. 
Dodatkowych informacji udziela Kamil Homel –Tel 517 459 403 – mail:  turniejewadowice@interia.pl  

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU !                    
CZEKAMY NA WASZĄ DRUŻYNĘ !!! 
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