
 

 

Zaproszenie 
 

Uczniowski Klub Sportowy Junior Radom 

uprzejmie zaprasza Waszą DruŜynę                                           

na Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki NoŜnej JUNIOR CUP 

2005 
 

• Miejsce: Radom, Hala w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 

im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Sienkiewicza 30. 
 

• Termin: 28.02.2015 
 

• Cel: Popularyzacja piłki noŜnej wśród młodzieŜy 
 

• Nagrody: Puchary, dyplomy, upominki dla najlepszych zawodników 
 

• Wpisowe: 250 zł 
 

• Potwierdzenie udziału : do dnia 18.02.2015                                                          

                                    e-mail: uks.junior.radom @wp.pl  lub tel/fax 048/3850050  

 
REGULAMIN 

 HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ JUNIOR CUP 2005  
Radom 2015.02.28 

 
1. Organizatorem turnieju jest UKS JUNIOR Radom . 
2. Celem turnieju jest popularyzowanie piłki noŜnej wśród młodzieŜy oraz wymiana doświadczeń 

trenerskich w pracy z zawodnikami tej kategorii wiekowej. 
3. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2005 i młodsi. 
4. W turnieju uczestniczy 10 zespołów podzielonych na dwie grupy. 
5. W grupach mecze rozgrywane będą w systemie „kaŜdy z kaŜdym”. 
6. KaŜdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie. DruŜyny ubezpieczają 

zawodników na własny koszt. 
7. Turniej odbędzie się w dniu 2015.02.28 od godz. 9.00 w hali sportowej w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 13 im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Sienkiewicza 30 w 
Radomiu. 
 
W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę noŜną dostosowane do gry w hali i umiejętności 
zawodników: 

• czas gry 10 minut bez zmiany pól gry 
• druŜyny liczą 12 zawodników, na boisku występują w 6-osobowych składach /5+1/,  
• zmiany odbywają się systemem hokejowym,  
• kaŜdy z zawodników występuje ze  stałym numerem na koszulce 
• przy stałych fragmentach gry(rzut roŜny, rzut wolny, wznowienie gry po rzucie z autu) 

odległość przeciwnika min. 3m, 
• linia autowa z jednej strony boiska (od trybun) 
• rzut z autu wyprowadzany jest nogą min. dwa kontakty. Po wyprowadzeniu piłki 

zawodnik moŜe bezpośrednio uderzać na bramkę. 
• rzut roŜny – w przypadku opuszczenia piłki poza linię końcową, 
• bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie. Nie moŜe łapać piłki zagranej przez 

swojego partnera 
• w przypadku dotknięcia piłką sufitu lub gdy piłka wpadnie w trybuny grę wznawia 

nogą zawodnik druŜyny przeciwnej z linii autowej na wysokości przewinienia 
• za raŜące przewinienie zawodnik moŜe być usunięty z gry na 1 min. 
• Usunięcie z gry(zawodnik nie wraca na boisko, po 2 min skład moŜe być uzupełniony 

przez zawodnika rezerwowego) 
8. Za zwycięstwo druŜyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, poraŜka 0 pkt. 

O kolejności zajętych miejsc decyduje: 
• liczba zdobytych punktów, 
• bezpośredni mecz, 
• lepszy stosunek bramek(w przypadku równej ilości punktów u więcej niŜ dwóch 

druŜyn o zajętym miejscu decyduje „mała” tabela sporządzona dla zainteresowanych 
druŜyn.) 

• większa liczba strzelonych bramek, 
• rzuty karne /po 3/. 

9. Obsadę sędziowską zapewnia organizator turnieju,  
10. Opiekę medyczną zapewnia organizator turnieju. 
11. Wszystkie druŜyny biorące udział w turnieju otrzymują dyplomy. 
12. Organizatorzy wyróŜnią równieŜ:  

• najlepszego strzelca turnieju, 
• najlepszego bramkarza turnieju, 
• najlepszego zawodnika turnieju, 
• najlepszego zawodnika klubu UKS Junior Radom 

13. W sprawach spornych dotyczących przebiegu turnieju decyduje organizator po zasięgnięciu 
opinii druŜyn biorących udział w turnieju. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
15. Organizator zastrzega moŜliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju. 


