
Regulamin 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej Orlików 

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 
 

 

I. Cele: 

• Popularyzacja halowej piłki nożnej;  

• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci; 

• Integracja młodych piłkarzy. 

 

II. Organizator: 

- Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą;  

ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, tel. (0 54) 253-05-70, e-mail: dcsit@dobrzyn.pl 

- Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą; 

Koordynator rozgrywek: Piotr Wyszyński, tel. 784 056 717. 

 

III. Termin i miejsce:  

07.03.2015r. godz. 10.00 (9:00 - 9:30 – przyjazd drużyn, 9:45 – odprawa techniczna) 

Hala sportowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą,  

ul. Licealna 1A; 

 

IV. Uczestnictwo:  

  W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2004 i mł. posiadające dokument ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość; 

  Wpisowe od całej drużyny wynosi: 100 zł; wpłata w nieprzekraczalnym terminie 

26.02.2015r. na konto: Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń 

nad Wisłą, numer konta: 82 9550 0003 2006 0040 1197 0001, tytułem: halowy turniej piłki 

nożnej orlików; 

  Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie lub mailowo: tel. (0 54) 253-05-70, e-mail 

dcsit@dobrzyn.pl. Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat upływa: 26.02.2015r. 

  W turnieju weźmie udział 8 zespołów – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

V. Zasady: 

  Boisko: 40x20m, bramka 2x3m; 

  Czas gry: 12 min bez zmiany stron; 

  System rozgrywek: 

 - faza I: dwie grupy po cztery zespoły zagrają w systemie "każdy z każdym”;  

 - faza II: zespoły z miejsc 1 i 2 grupy A i B awansują do „I ligi” i ponownie rozegrają mecze  

w systemie „każdy z każdym” walcząc o miejsca I-IV. Zespoły, które w I fazie zajmą miejsca 
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3 i 4, w II fazie wystąpią w „II lidze” i również rozegrają mecze w systemie „każdy 

z każdym”, walcząc o miejsca V-VIII. Każdy zespół rozegra 6 spotkań po 12 minut.  

- Punkty zdobyte w I fazie nie będą liczone w fazie II; 

  Drużyna składa się z 12 zawodników: 6 grających (5 w polu + bramkarz) i 6 rezerwowych; 

  Rzut karny wykonuje się z odległości 7m; 

  Odległość muru przy rzucie wolnym 5m; 

  Zmiany w systemie „hokejowym"; 

  Bramkarz wprowadza piłkę ręką; 

  Aut wybijany nogą do wysokości kolan;  

  Kary: zawodnicy mogą być upominani za niesportowe zachowanie lub grę faul karami 

wychowawczymi w wymiarze 2 minut (zespół gra w osłabieniu) lub wykluczeniem do końca 

meczu/ turnieju za wybitnie niesportowe zachowanie; 

  Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt,  remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt. 

O kolejności miejsc w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego 

spotkania, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, mniejsza ilość straconych 

bramek, rzuty karne (po 3), następne do skutku. 

 

VI. Nagrody: 

  Puchary dla wszystkich drużyn; 

  Medale dla zawodników trzech najlepszych zespołów; 

  Statuetki dla najlepszego bramkarza i zawodnika.  

 

VII. Postanowienia końcowe: 

  Istnieje możliwość wykupienia posiłku dla całej drużyny w cenie 10zł od osoby po 

wcześniejszym zamówieniu;  

  Drużyny zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej  

z imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia każdego zawodnika; 

  Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie nie pozostawiające rys; 

  Organizator zapewnia opiekę medyczną jednak nie ponosi odpowiedzialności prawnej za  

kontuzje i wypadki zaistniałe w trakcie trwania turnieju. Każdy klub ubezpiecza swoich 

zawodników we własnym zakresie; 

  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia; 

  W czasie turnieju w szatniach, na boisku i w jego obrębie mogą przebywać tylko 

zawodnicy, trenerzy i kierownicy zespołów. Rodzice i kibice mogą oglądać zawody 

wyłącznie na górnych trybunach; 

  Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Organizator 

 


