
 

Tydzień piłkarskiego święta SADIDA Oborniki Śląskie CUP 2014 

  

Młodzieżowy Festiwal Halowej Piłki Nożnej SADIDA OBORNIKI ŚLĄSKIE CUP 
2014, to cały tydzień piłkarskiego święta, w którym uczestniczą młodzi sportowcy                                        
z Polski oraz gościnnie zagranicznych klubów. 

Turniej organizowany jest w ferie zimowe wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom 
młodzieżowych drużyn piłkarskich postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę                           
o dodatkową lokalizację i padło na urokliwą miejscowość uzdrowiskową jaką są 
Oborniki Śląskie koło Wrocławia. 

W Obornikach Śląskich dysponujemy bazą noclegową w miejscowych szkołach 
oraz dwoma wspaniałymi halami sportowymi, które idealnie nadają się do 
organizacji naszej imprezy. W Obornikach planujemy zorganizować turniej dla 
trzech kategorii wiekowych poczynając od U 9 rocznik 2005 i młodsi, U 11 rocznik 
2003 i młodsi, U 13 rocznik 2001 i młodsi. 

Podczas naszego turnieju każdy uczestnik już na starcie otrzyma markowy komplet 
piłkarski (koszulka z numerem + spodenki) oraz będzie uczestniczył                                     
w organizowanej wycieczce do Wrocławia gdzie będzie mógł zobaczyć z bliska 
Stadion Miejski, który podczas Euro 2012 gościł reprezentacje narodowe z Czech, 
Rosji, Grecji i Polski. Zaplanowana wycieczka do Wrocławia połączona ze 
zwiedzaniem Stadionu Miejskiego oraz Hali Stulecia jest niewątpliwie ogromną 
atrakcją dla każdego kibica sportowego. 

 Już teraz dołącz do piłkarskiego święta jakim niewątpliwie jest SADIDA Oborniki 
Śląskie CUP 2014 i spędź aktywnie i ciekawie ferie zimowe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Organizator: Sadida Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław 
e-mail: kleczkow@op.pl   www.sadida.pl 

Konto: GETIN BANK 
Nr 54 1560 0013 2354 2151 1000 0001 

 
Zapraszamy trenerów grup młodzieżowych wraz ze swoimi drużynami do udziału w 

Młodzieżowego Festiwalu Halowej Piłki Nożnej SADIDA Oborniki Śląskie CUP 2014, który odbędzie się 
w dniach 17-22 lutego 2014 roku w Obornikach Śląskich województwo Dolnośląskie. Rozgrywki 
prowadzone w trzech kategoriach wiekowych w pięknych halach widowiskowo-sportowych 
znajdujących się na terenie miasta. 

Od 2006 roku organizujemy nasz turniej w okresie ferii zimowych i jak dotychczas gościliśmy 
drużyny Polskie oraz zagraniczne głównie nasi sąsiedzi. Jak przystało na tego typu turnieje nie 
zabrakło także młodych sportowców, którzy obecnie w seniorskiej piłce osiągają znaczące sukcesy, do 
takich zawodników niewątpliwie należy Reprezentant Polski i zawodnik Bayeru Leverkusen 
ARKADIUSZ MILIK, który w 2009 roku zwyciężył w naszym turnieju jako zawodnik Rozwoju Katowice. 

Od 2014 roku zmieniamy formułę turnieju otwierając się na młodsze kategorie wiekowe i tym 
samym mamy przyjemność zaprosić Wasze drużyny w n/w kategoriach wiekowych: 
Chłopcy: 

 Kat. Młodzik U13  rocznik 2001 i młodsi 

 Kat. Orlik U11  rocznik 2003-młodsi 

 Kat. Żak U 9   rocznik 2005 i młodsi 
Dla młodych sportowców przygotowane mamy około 1500 miejsc do zakwaterowania  w 
salach lekcyjnych w miejscowych szkołach. Podane w ofercie ceny zawierają zakwaterowanie 
oraz wyżywienie ( 3 posiłki dziennie ) w miejscu zakwaterowania i udział w rozgrywkach, w 
których nikt nie kończy gry na eliminacjach. U nas wszystkie drużyny grają do ostatniego dnia 
rozgrywek co daje możliwość rozegrania nawet 12 meczów podczas całego turnieju. 
Już teraz zapraszamy Was do udziału w Młodzieżowym Festiwalu Halowej Piłki Nożnej 
SADIDA Oborniki Śląskie CUP 2014, tym bardziej.  
Dla Wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju z zakwaterowaniem i wyżywieniem mamy 
dodatkową atrakcję jaką są stroje piłkarskie ( koszulka + spodenki lub bluza bramkarska dla 
bramkarza całkowicie gratis, które możecie wykorzystać podczas sezonu jako dodatkowy 
nowy komplet. Korzystając z bliskości Wrocławia zapraszamy także wszystkich uczestników 
do udziału w zorganizowanej wycieczce połączonej ze zwiedzaniem Stadionu Miejskiego, na 
którym odbywały się mecze UEFA EURO 2012. 

Tylko u nas trener na 15 zawodników nieodpłatnie 
Tylko u nas mecze do ostatniego dnia turnieju (2-3 mecze dziennie) 
Dla wszystkich zawodników zakwaterowanych  komplet strojów piłkarskich ( koszulka + 
spodenki )  

Dla wszystkich zawodników zakwaterowanych  dodatkowa wycieczka do Wrocławia ze 
zwiedzaniem Stadionu Miejskiego, który gościł turniej UEFA EURO 2012. 

 
 
     Do zobaczenia na turnieju 
       organizator 
 
       Dariusz Talaga 

mailto:kleczkow@op.pl


 
 

REGULAMIN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzieżowego Festiwalu Halowej Piłki 

Nożnej Sadida Oborniki Śląskie Cup 2014 

 

1. Zgłoszenia i zasady udziału: 

Konieczne jest odesłanie zwrotnej karty uczestnika turnieju na adres 

organizatora, oraz dokonanie wpłat za udział w turnieju do dnia 22 grudnia 

2013r.: 

- od jednej drużyny wpisowe 650zł., które nie podlega zwrotowi w 

przypadku nie uczestnictwa w turnieju z przyczyn nie zależnych od organ 

Izadora. 

- od każdego uczestnika: 

a) 390zł. zakwaterowanie i wyżywienie w Sali lekcyjnej 

 

 o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc. 

 każdy uczestnik turnieju musi posiadać ze sobą aktualną legitymację 

szkolną lub kartę zawodniczą oraz potwierdzenie aktualnych badań 

lekarskich 

Opłatę należy wpłacać w następujący sposób: 30% wpłaty do 22 grudnia 

2013, pozostała kwota najdalej gotówką w dniu przyjazdu. 

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i 

zobowiązaniem do opłaty całości kwoty za podanych w karcie 

uczestników. 

Wpłaty należy dokonywać na konto: 

Sadida Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław 

Nr 54 1560 0013 2354 2151 1000 0001 
2. Uczestnicy, kategorie rozgrywek: 

Każda drużyna może przystąpić do rozgrywek z nieograniczoną ilością 

zawodników, aczkolwiek 18 zawodników może być w składzie na mecz. 

Chłopcy: 

 

- Młodzik U 13 – rocznik 2001 i młodsi 

- Orlik U 11 – rocznik 2003i młodsi 

-Żak U 9 – rocznik 2005 i młodsi 

 

3. Nagrody: 

Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych 

otrzymują: 

- puchar, dyplomy, medale, sprzęt sportowy  

Drużyny zajmujące miejsca II, III otrzymują: 

- puchar, dyplomy, medale, koszulki piłkarskie 

Drużyna za IV miejsce otrzyma: 

- puchar,  

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy puchar, gadżety 

reklamowe. 

 

4. Sędziowanie: 

Obsada sędziowska z Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 

5. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste 

uczestników w trakcie trwania rozgrywek. 

 

Regulamin rozgrywek 

 

§ 1 

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną halową, 

zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami FIFA 

 

§ 2 

1. Boiska: 

Boisko o wymiarach do gry w piłkę ręczną bramki 2x 3 metry. 

 

 

 

 

 

 

  

§ 3 

Zawodnicy 

 

- Młodzik, Orlik – 4 zawodników pola + bramkarz + rezerwowi 

- Żak – 5 zawodników pola + bramkarz + rezerwowi 

 

We wszystkich kategoriach dowolna ilość zmian, zmiany powrotne. 

1. Wymagana dokumentacja: 

– Lista zbiorcza 

- Aktualna legitymacja szkolna lub karta klubowa ze zdjęciem 

- aktualne badania lekarskie 

 

§ 4 

System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn 

 

§ 5 

1. System punktacji 

- za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty 

- za remis przyznaje się 1 punkt 

- za porażkę nie przyznaje się punktów 

- walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej 

 

2. Czas gry: 

3. ELIMINACJE: 

-,Młodzik 2x 15 minut z przerwą na zmianę stron 

- Orlik, Żak 2 x 10 minut z przerwą na zmianę stron 

Organizator zastrzega możliwość zmiany czasu gry. 

 

§ 6 

Kolejność miejsc: 

1. O kolejności drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. 

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie lub więcej 

drużyn  o zajętym miejscu w tabeli decydują w kolejności: 

- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi 

zespołami 

- korzystniejsza różnica bramek strzelonych i straconych we wszystkich 

spotkaniach lub między zainteresowanymi zespołami 

- większa ilość strzelonych bramek 

- losowanie 

 

3. W  spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych 

przy meczu nierozstrzygniętym, rozstrzygają rzuty karne, 

pierwsza seria 3 strzałów, przy dalszej równości  po jednym, aż 

do rozstrzygnięcia. 

 

§ 7 

Kary 

1. Kary wychowawcze od 2 do 5 minut lub czerwona kartka. 

2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może 

być usunięty z boiska / czerwona kartka / 

3. O konsekwencjach czerwonych kartek, dla zawodników decyduje 

wydział gier. 

4. Wniesienie protestu przez drużynę. Protest należy zgłaszać do 

sędziego czasowego, po meczu do 15 minut, po jego 

zakończeniu, po wpłaceniu kaucji 50zł. 

Rozstrzygnięcie protestów przez wydział gier – codziennie po 

zakończeniu rozgrywek. 

Protesty dotyczące wyniku meczu lub pracy sędziów nie będą 

uwzględniane 

 

§ 8 

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

 



 
PROGRAM 
MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU HALOWEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SADIDA  
OBORNIKI ŚLĄSKIE CUP 2014 
 
 
17 lutego 
do 14.00 - przyjazd uczestników i rejestracja w Biurze Komitetu Organizacyjnego 
17.00               - Uroczyste otwarcie turnieju  
19.00             - Odprawa Kierowników i trenerów drużyn uczestniczących w turnieju 
20.30  - Kolacja 
 
18 lutego 
8.00- 21.00 - mecze eliminacyjne 
Wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Stadionu, na którym odbywał się turniej EURO 2012 
 
19 lutego 
8.00-21.00 - mecze eliminacyjne  
Wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Stadionu, na którym odbywał się turniej EURO 2012 
21.30  - seminarium trenerskie 
 
20 lutego 
8.00-19.00 - mecze eliminacyjne, półfinałowe 
Wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Stadionu, na którym odbywał się turniej EURO 2012 
 
21 lutego 
10.00-19.00 - mecze finałowe 
Wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Stadionu, na którym odbywał się turniej EURO 2012 
19.00  - uroczyste rozdanie nagród 
 
22 lutego 
8.00-11.00 - śniadanie i wyjazd uczestników  
 

termin turnieju to termin ferii zimowych w województwach: 

DOLNOŚLĄSKIE – MAZOWIECKIE – OPOLSKIE - ZACHODNIOPOMORSKIE 

cennik 
miejsce zakwaterowania: 

1. Szkoły sale lekcyjne na terenie miasta cena za cały pobyt z wyżywieniem 390zł od osoby na każde pełne 15 osób 

TRENER gratis 
2. wpisowe od drużyny 650zł. 
 

DLA WSZYSTKICH ZAKWATEROWANYCH ZAWODNIKÓW 

Markowy strój piłkarski  
( koszulka z numerem + spodenki ) 

Dla wszystkich zawodników zakwaterowanych  dodatkowa 
wycieczka do Wrocławia ze zwiedzaniem Stadionu Miejskiego, 

który gościł turniej UEFA EURO 2012. 



 

TURNIEJ ODBYWA SIĘ: 
 

26 STYCZNIA – 1 LUTEGO 2014 ROKU 
 

TERMINY FERII ZIMOWYCH 

2014 
 

 
 
 
 
 

20 STYCZNIA DO 2 LUTEGO 2014 

 

LUBELSKIE 
 

ŁÓDZKIE 
 

PODKARPACKIE 
 

POMORSKIE 
 

ŚLĄSKIE 
 

 

 
25 STYCZNIA DO 9 LUTEGO 2014 

 
PODLASKIE 

 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

 

 

 
 
 

3-16 LUTEGO 2014 

 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

LUBUSKIE 
MAŁOPOLSKIE 

WIELKOPOLSKIE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

 

 
17 LUTEGO DO  
2 MARCA 2014 

 
DOLNOŚLĄSKIE 
MAZOWIECKIE 

OPOLSKIE 
ZACHODNIOPOMORSKIE 

 
 


