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 ZAPRASZAMY 
NA XIII EDYCJĘ HALOWYCH TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ

www.turniejepilkarskie.manifo.com

 Uprzejmie  informujemy,  że  KKS-ASPN  „Juventa”  Starachowice  w  okresie  zimowym  sezonu 2013/2014 będzie organizatorem 7 halowych turniejów młodzieżowych. Serdecznie zapraszamy do  udziału  w  naszych  turniejach.  Poniżej  prezentujemy  terminarz  planowanych  turniejów  z podziałem na grupy wiekowe. 
> 14.12.2013r. – rocznik 2005 i młodsi 

> 21.12.2013r. – rocznik 2004 i młodsi 

> 11.01.2014r. – rocznik 2003 i młodsi 

> 18.01.2014r. – rocznik 2001 i młodsi 

> 25.01.2014r. – rocznik 2002 i młodsi 

> 26.01.2014r. – rocznik 2000 i młodsi 

> 08.02.2014r. – rocznik 1999 i młodsi 

Ogólne zasady uczestnictwa:     
 Miejsce: Miejska Hala Sportowa, Starachowice ul. Jana Pawła II 22
 Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
 Uczestnictwo: w turniejach biorą udział zawodnicy urodzeniu w poszczególnych rocznikach i młodsi, posiadający dokument tożsamości (np. legitymację szkolną) oraz aktualne badania lekarskie (w przypadku braku badań całkowitą odpowiedzialność ponosi trener), wpisowe od 
zespołu 250 zł.
 System rozgrywek: w zależności od liczby zgłoszonych zespołów organizator opracuje regulamin i powiadomi zainteresowanych.
 Zasady gry: obowiązują zasady gry w piłkę halową, boisko o wymiarach 42x24m, bramki 5x2m, zmiany „hokejowe”
 Nagrody: zwycięskie zespoły – puchar, indywidualne (strzelec, bramkarz, zawodnik)
 Rozpoczęcie turnieju: pierwsza gra o godz. 9.00.
 Zgłoszenia: pocztą elektroniczną na adres juventastarachowice@gmail.com ,        faxem 41 274 17 07 lub telefonicznie 604 155 963

 Kontakt: 
 > Niekłań Mirosław (604-155-963)

> Mieczysław Margula (663-199-328)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 NASI PARTNERZY Perfopol, Starpol, Krobel, Lebud-Bis, ZUWiK, Bel-Met, Alidar, Per-Eko, , Aspol, Cerrad, Perfect, Z. Skorżyński, Polfarb, 

Embud III, Badpol, Zak. Topienia Bazaltu, Drewex, Etron, Tarcopol, Metal-Kolor, Studio Magoria, Arcelor Mittal, Hotel Europa, Gmina 
Starachowice, Kominki Stylowe, Pochbud 

http://www.juventa.starachowice.pl/


…................................................DNIA................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

…..............................................................................................................................................................
(Pełna nazwa klubu)

..................................................................................................................................................................
(Adres i telefon klubu)

.................................................................................................... ..................................Rocznik 2005 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

.................................................................................................... ..................................Rocznik 2004 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

..................................................................................................... ..................................Rocznik 2003 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

..................................................................................................... ..................................Rocznik 2002 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

..................................................................................................... ..................................Rocznik 2001 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

..................................................................................................... ..................................Rocznik 2000 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

..................................................................................................... ..................................Rocznik 1999 *
(Imię i nazwisko trenera telefon kontaktowy, e-mail)

…................................................................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć klubu)

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ  *

Zgłoszenia: 
Pocztą elektroniczną na adres : juventastarachowice@gmail.com 

 faxem : 41 274-17-07 lub telefonicznie :
Mirosław Niekłań (604-155-963)  Mieczysław Margula (663-199-328)

www.turniejepilkarskie.manifo.com

mailto:juventastarachowice@gmail.com


Regulamin zawodów
Organizator: KKS ASPN „JUVENTA'' STARACHOWICE

* Miejsce zawodów :
   Miejska Hala Sportowa, ul. Jana Pawła II (hala przy SP nr 13) w Starachowicach.

* Regulamin :
> Wymiary boiska 42x18m,
> Wymiary bramek 5x2 m,
> Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników ,
> Drużynę na boisku stanowi 6 zawodników łącznie z bramkarzem (5+1)
> Turniej rozgrywany będzie piłkami nr 5,4,3
> Czas gry 12 minut bez zmiany stron.
> Rzut karny - 9 m.
> Pole bramkowe – 6 m (do gry w piłkę ręczną)

Drużyny zostaną przed rozgrywkami podzielone przez organizatora na dwie grypy  A  i B.
Zespoły w eliminacjach zagrają systemem ,,każdy z każdym’’.
Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie rozegrają mecze półfinałowe A1-B2 ,  A2-B1.
W finale zmierzą się zwycięzcy, przegrani zagrają o 3 miejsce.
Pozostałe drużyny zagrają mecze miejsca 5, 7, 9, 11.
Auty - wznawiane gry nogą, piłka musi być zagrana dołem po parkiecie, ( bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie 
uznana ).
W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem wolnym pośrednim  z linii bocznej w miejscu wskazanym 
przez sędziego zawodów. 
Zakaz gry wślizgiem , nie dotyczy gry bramkarza – rzut wolny pośredni.
Gra bramkarza - po przekroczeniu przez piłkę linii końcowej boiska i w czasie gry, piłkę wprowadza tylko ręką.
Odległość muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m ( rzuty wolne , wznowienie z autu ).
Zmiany odbywają się w locie - systemem hokejowym, dopuszcza się zmiany powrotne.
O zatrzymaniu czasu gry (zegara boiskowego) decyduje sędzia zawodów.

* Kary i wykluczenia:
> Żółta kartka – wykluczenie 2-3 minuty.
> Czerwona kartka – kara meczu.

* Tabele i miejsca:
  O miejscu w tabeli decyduje w kolejności:

> ilość zdobytych punktów,
> wynik bezpośredniego spotkania,
> korzystniejsza różnica bramek,
> większa ilość strzelonych bramek,
> jeśli dwa zespoły mają taką samą ilość punktów, jednakową różnicę bramek, taką samą ilość zdobytych bramek, a 
bezpośredni mecz między nimi zakończył się remisem, sędzia zarządza pomiędzy zainteresowanymi zespołami serię 
rzutów karnych ( po 3 rzuty karne, aż do wyłonienie zwycięzcy), 
> w przypadku identycznego bilansu (punkty, bramki, wynik bezpośredniego  meczu) więcej niż dwóch zespołów, 
obowiązuje dodatkowo „mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

* Nagrody
> Miejsca I, II, III – Puchar,
> Miejsca IV - XII – statuetka,
> Najlepszy zawodnik, bramkarz, król strzelców turnieju – statuetka.

* Uwagi:
> Wybór najlepszego zawodnika i bramkarza zostanie dokonany przez trenerów oraz organizatorów.
( uwaga !! w przypadku równej ilości głosów o zdobyciu tytułu najlepszego zawodnika , bramkarza , króla strzelców 
decyduje wyższa pozycja zespołu w końcowej tabeli turnieju),
> Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zarówno przed , po, jak i w czasie zawodów. 
  W związku z powyższym obowiązek ubezpieczenia zawodników spada na macierzyste kluby.
> Zapewniamy opiekę medyczna podczas zawodów.
> Kierownicy , opiekunowie drużyn odpowiadają za porządek i dyscyplinę własnych zawodników, w tym za 
ewentualne szkody wynikłe w trakcie zawodów.
> Każdy opiekun ma obowiązek w dniu zawodów posiadać aktualną kartę zdrowia swoich zawodników oraz 
dokumenty tożsamości w celu ewentualnej weryfikacji.W przypadku braku badań odpowiedzialność za zawodnika 
trener zespołu.
> Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie organizator.
> Wpisowe za udział w turnieju  w wysokości 250 złotych płatne w dniu zawodów.


