
                                ZAPROSZENIE 

Turniej "Brzesko” CUP 2009" 

 

                                             

1. Organizator:     URZĄD MIEJSKI W BRZESKU  

    Patronat:           BURMISTRZ MIASTA BRZESKA, OKOCIMSKI KS                      

2. Miejsce i termin:    ORLIK BRZESKO, ul. CZARNOWIEJSKA 

                                 23.VI.2009 – ROCZNIK 1995  

                                 25.VI.2009 – ROCZNIK 1996 

                                 27.VI.2009 – ROCZNIK 1997 

                                 30.VI.2009 – ROCZNIK 1998 

3.Cel  turnieju  

    Propagowanie sportu rywalizacji fair play oraz zdrowego stylu życia.  
    Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci. 
    Wymiana doświadczeń trenerskich. 
4. Kategoria wiekowa: rocznik 1995, rocznik 1996, rocznik 1997, rocznik 1998  

5. Informacje 

    Boisko o wymiarach 60x30 bramka 5x2, czas meczu ok. 12-15min.  

    Startuje 8 drużyn, grających systemem „każdy z każdym”. W przypadku 10 dru żyn podział na 2 
grupy 5 zespołowe. 

    Listę zawodników / max. 12 osób/ należy złożyć w dniu turnieju u organizatora. 

    Zawodnicy muszą posiadać legitymację  szkolną oraz aktualne badania lekarskie.                                                                 

Ponadto: 
    - obowiązują  przepisy PZPN piłki nożnej, dostosowane do umiejętności zawodników,   zawody 
rozgrywane piłką nr 4, obowiązuje obuwie halowe lub „śniegowe”. 
    - drużyny występują w składach 6 osobowych /5 zawodników + bramkarz/, 
    - zmiany odbywają się systemem hokejowym,  
    - każdy zawodnik występuje ze stałym numerem na koszulce,  



    - bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką (całe boisko) i nie może złapać piłki zagranej przez swojego 
partnera.  
    - odległość przeciwnika przy stałych fragmentach gry /rzut rożny, rzut wolny - 5 m/ 
    - pole karne wyznaczone linią ciągłą 9 m, rzut karny odległość 9 m. 

6. Punktacja 

      Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis1 pkt, porażka 0 pkt 

 O kolejności miejsc w Turnieju (w przypadku 8 drużyn) rozgrywanym systemem „każdy z 
każdym”  decyduje:                            

    - liczba zdobytych punktów,  
    - bezpośredni mecz zainteresowanych drużyn,  
    - lepszy stosunek bramek,  
    - większa ilość strzelonych bramek,  
    - rzuty karne,  
    - w przypadku równej ilości punktów u więcej niż 2 drużyn, o zdobytym miejscu decyduje „mała 
tabelka” sporządzona dla zainteresowanych ekip. 

O kolejności miejsc w Turnieju (rozgrywanym systemem  grupowym - grupy po 5 zespołów) 
decyduje:   

    - liczba zdobytych punktów w meczach grupowych (każdy z każdym w grupie),  
    - bezpośredni mecz zainteresowanych drużyn,  
    - lepszy stosunek bramek z meczy grupowych, 
    - większa ilość strzelonych bramek w meczach grupowych,  
    - rzuty karne (3), 
    - w przypadku równej ilości punktów u więcej niż 2 drużyn, o zdobytym miejscu decyduje  „mała 
tabelka” sporządzona dla zainteresowanych ekip. 

    Mecze finałowe o miejsce w turnieju: 

   1.Półfinał  nr 1 ------------- drużyna  1A –  drużyna 2B 
   2.Półfinał  nr 2 ------------- drużyna  1B –  drużyna 2A 
   3.O miejsce  9-10----------  drużyna  5A – drużyna 5B 
   4.O miejsce  7-8 -----------  drużyna  4A – drużyna 4B 
   5.O miejsce  5-6 -----------  drużyna  3A – drużyna 3B  
   6.O miejsce  3-4 -----------   przegrani półfinałów 
   7.O miejsce  1-2 -----------   zwycięzcy  półfinałów 

7. Za brutalna grę, nieodpowiednie zachowanie, wulgaryzmy - wykluczenie z gry 1 min. W 
    drastycznych wypadkach całkowite wykluczenie z gry. Po upływie 2 minut skład może być 
uzupełniony przez innego zawodnika. 

8. Opiekunów drużyn prosimy, aby przed rozpoczęciem meczu ekipa ustawiła się na  środku boiska w 
celu przywitania przeciwników. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Nie ubezpiecza startujących w turnieju. Nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki. 

 



10. Nagrody: 
      - każda drużyna otrzyma puchar oraz pamiątkowe dyplomy. 
      - zawodnicy i trenerzy drużyn I - III miejsce – medale                                                                   

        Wyróżnienia:  
      - dla najlepszego strzelca, 
      - dla najlepszego zawodnika turnieju,  
      - dla najlepszego zawodnika z każdej drużyny,  
      - dla najlepszego bramkarza,  
      - dla autora najszybciej strzelonego gola. 

11. Wpisowe: 200,- PLN płatne u organizatora w dniu turnieju.    

12. Organizator zapewnia :  
      - drożdżówki, owoce, napoje.  
      - grill (kiełbaski) 
      - uprawnionych sędziów oraz wspaniałą zabawę.   

13. Drużyny należy zgłaszać do 10.06.2009- ilość miejsc ograniczona, decyduje        kolejność 
zgłoszeń.  

      Zgłoszenia:  Jan Chrabąszcz - tel. 504 209 353 lub e-mail: jachra@wp.pl 

                           Jakub Machnio - tel. 501 761 311 lub e-mail: jakub.machnio@gmail.com 

14. Ewentualne sprawy sporne dotyczące przebiegu turnieju rozstrzyga Organizator po zasięgnięciu 
opinii trenerów drużyn biorących udział w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy pozostawione w szatni, zastrzega sobie również możliwość zmian w Regulaminie przed 
rozpoczęciem turnieju. 

 


