
         
 

I Ogólnopolski Turniej Halowy w Piłce Nożnej  

Młodziczek (rocznik 2000 i młodsze) 
 

TERMIN – 10 marca (niedziela) 2013 roku 

 
 

ORGANIZATORZY: 

Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Ekolog” Zduńska Wola 

Rada Rodziców zespołu dziewcząt z rocznika 2000 i młodsze 
 

UCZESTNICY: W Turnieju przewidujemy udział 8 zespołów dziewcząt z rocznika 2000  

i młodszych. Każdy z zespołów rozegra po 6 spotkań. Na zgłoszenia (zespoły mogą liczyć 12 

zawodniczek + trener + kierownik) czekamy pod niżej załączonymi numerami telefonów lub 

drogą mailową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

TERMIN: 10 marca 2013 r. (niedziela). 
 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli, ul. Złota 67. Mecze w tej hali 

rozgrywa ekstraklasowy futsalowy zespół FT GATTA ACTIVE Zduńska Wola. 
 

WPISOWE: 300 złotych (w tym 14 obiadów). 
 

NAGRODY:  

- puchary – za miejsca 1-3 

- statuetki – za miejsca 4-8 

- medale – za miejsca 1-8 

- nagrody indywidualne – król strzelców, najlepsza bramkarka, najlepsza zawodniczka 
 

OGÓLNE ZASADY: 

Obowiązują przepisy gry w piłkę halową, boisko o wymiarach 42x24m, bramki 2x5 m  

lub 2 x 3 m (jeśli dyrekcja SP nr 6 nie wyrazi zgody na wstawienie bramek 2 x 5 m), zmiany 

hokejowe. 

Czas gry 1 x 14 minut (bez przerwy), 

W grze bierze udział  6 zawodniczek (5 w polu + bramkarz) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

W turnieju wprowadzony zostanie rzadko spotykany system.  

Po eliminacjach grupowych żadna z drużyn nie odpadnie z turnieju, bowiem wszystkie 

awansują do meczów ćwierćfinałowych (eliminacje służyć będą wiec tylko ustawieniu 

kolejności w grupach). Ich zwycięzcy awansują do półfinałów, a przegrani powalczą o 

miejsca 5-8. W sumie każda z drużyn rozegra więc po 6 spotkań  

(3 w eliminacjach, ćwierćfinał i dwa mecze o miejsca 1-4 lub 5-8). Zważywszy na fakt,  

iż mecze będą trwały 1x14 minut, każdy spędzi na boisku po 84 minut.  

 

RAMOWY PROGRAM (OGÓLNY): 

9.00 – uroczystość rozpoczęcia 

9.30 – 12.45 – mecze eliminacyjne (12 spotkań po 14 minut) 

12.45-14.00 – ćwierćfinały (4 spotkania) 

14.00-16.30 – o miejsca 1-4 i 5-8 (8 spotkań) 

16.30 - ceremonia zamknięcia 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

- podczas turnieju będzie funkcjonował sklepik, w którym będzie można zakupić  

zapiekanki, napoje, słodycze itp. 

  

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Żaneta Nowak (trener) – tel. 609 667 048, zenadarks@o2.pl 

Sylwester Malik (trener) - tel. 509 614 065, malik.s@interia.pl 

Krzysztof Kochelak (kierownik klubu) – tel. 697 067 748, kochel75@yahoo.pl 
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