
 

 



UNIEJOWSKA AKADEMIA FUTBOLU 

ZAPRASZA 

NA HALOWY  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

„O TERMALNY PUCHAR BURMISTRZA MIASTA UNIEJÓW” 

TERMY CUP UNIEJÓW 2015 

 

                  

I. Termin i miejsce zawodów:  

15 luty 2015 rocznik 2004  godz.9-15 

22 luty 2015 rocznik 2005  godz.9-15 

1 marzec 2015 rocznik 2006  godz.9-15 

8 marzec 2015 rocznik 2007  godz.9-15 
Odprawa techniczna godz.9.00.   ROZPOCZĘCIE 9.15 

    Hala Sportowa Zespołu Szkół - Uniejów ,ul. Kościelnicka 26-28   

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1.W turnieju uczestniczą drużyny klubowe. 

2.Zawodnicy  muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw NW 

dokonane przez macierzysty klub-odpowiedzialny kierownik drużyny. 

3.Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne lub inny dowód tożsamości. Listy  ze 

składami drużyn prosimy dostarczyć na odprawę techniczną. 

4.Wpisowe do turniej 250 zł, należy uregulować u organizatora turnieju w dniu zawodów, przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu. 

5.Max liczba zawodników  drużyny 12. 

6.O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

III. System rozgrywek 

1.Planowany jest udział max 10 zespołów podzielonych na dwie grupy. 

2.Eliminacje „każdy z każdym”. 

3.Półfinały na krzyż,+ mecze o pozostałe miejsca. 

 

 



IV. Regulamin  gry: 

1.W meczu bierze udział 6 zawodników w tym bramkarz, liczba zmian bez ograniczeń „system 

hokejowy” 

2.Boisko 40mx20m, bramka 3mx2m 

3.Zawodnicy zobowiązani są do grania ze stałymi numerami na koszulkach, 

4.Czas gry 15’ bez zmiany stron, 

5.Za niesportowe zachowanie i niebezpieczną grę –kary czasowe 1’ lub 2’, 

6.Obowiazują przepisy PZPN halowej piłki nożnej. 

 

V. Nagrody 

1. Puchary za trzy pierwsze miejsca, oraz pamiątkowe statuetki dla pozostałych drużyn. 

2. Dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom 

3. Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza 

4. .Bezpłatne karnety wejście  na baseny termalne w Uniejowie-do 

wykorzystania 

w terminie 15 lutego – 31 marca. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1.Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju. 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy 

pozostawione na terenie obiektu. 

3. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny. 

4.Prawo interpretacji regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi. 

5.Organizator umożliwia zakup obiadu domowego dla zawodników oraz rodziców w cenie 12 zł. 

Zainteresowanych prosimy o poinformowanie organizatora  najpóźniej 4 dni przed turniejem  o 

ilości zamawianych posiłków 

 

 

6. Wszelkich informacji n/t turnieju udziela:  

Piotr Kozłowski           691 696 172    lub e-mail   olimpikouniejow@wp.pl 

 

 

 


