
                      Turniej Mikołajkowy w Sosnowcu 
 

1. Organizator: Akademia Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec 
  
2. Współorganizator: P. Michał Zając , MOSIR Sosnowiec 

 
3. Data: 4.12.2011r 
 
4. Godzina rozpoczęcia: 10:00 
 
5. Miejsce: Hala Widowiskowo Sportowa MOSIR Sosnowiec przy ul. Żeromskiego 
 
6. Kategoria Wiekowa: rocznik 2004 
 

7. Cel Turnieju: Krzewienie aktywności fizycznej wśród dzieci. Aktywna forma spędzania wolnego czasu. 

Wychowanie poprzez SPORT. Nauka zdrowej sportowej walki i rywalizacji. Nastawienie się na rozwój nie na 

wynik sportowy 

 

1. Program Turnieju oraz sposób rozgrywek: 

 Losowanie grup drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po 4 zespoły 

 Rozgrywki grupowe.( 3punkty za zwycięstwo , 2 punkty za remis , 1 punkt za porażkę ) 

 W meczu bierze udział 5 zawodników z pola plus bramkarz 

 W grupach mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym. 

 Drużyny z 1 , 2 miejsca z oby dwu grup przechodzą do grupy finałowej ZŁOTEJ a drużyny z miejsc 3 , 4 z oby dwu 

grup przechodzą do grupy finałowej SREBRNEJ. 

 Wyniki meczy drużyn które spotkały się już ze sobą w fazie grupowej zostają przepisane do grupy finałowej. 

 Przerwa obiadowa 

 Mecze w grupach finałowych również rozgrywane są systemem każdy z każdym. 

 Mecze finałowe w grupach 

 Zakończenie Turnieju oraz rozdanie nagród. 

 W programie turnieju jest możliwy również panel dyskusyjny dla Trenerów drużyn . 

W każdym zespole może być zgłoszonych 12 piłkarzy. 

 

Czas gry: 16 minut w meczach fazy grupowej, 18 minut w meczach grup finałowych. 

 

Wpisowe na turniej w kwocie 200zł obejmuje ciepły posiłek dla każdej z drużyn, medale dla wszystkich zawodników 

biorących udział w turnieju, puchary dla najlepszych trzech drużyn oraz nagrody indywidualne dla najlepszego 

zawodnika, strzelca i bramkarza turnieju.  

Zawodnik uczestnik turnieju musi posiadać aktualne badania lekarskie. 

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzeniem udziału jest wpłata wpisowego na konto APN Zagłębie Sosnowiec, które zostanie podane po 

nawiązaniu kontaktu z organizatorem turnieju. 

Zgłoszenia na turniej należy przesłać do 28.11.2011r 

Kontakt do organizatora : 

Adrian Siemieniec – Trener Zagłębie Sosnowiec rocznik 2004 

Numer telefonu I: 512 894 416, 535 894 416 

Adres  e–mail: adriansiemieniec.apn@onet.pl 

Strona www : www.zaglebie2004sosnowiec.futbolowo.pl 

adriansiemieniec.apn@onet.pl

