
 Klub Sportowy ''SOKÓŁ'' Starachowice 

V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki No żnej 

''SOKÓŁ CUP 2009''  

14 LISTOPADA 2009, rocznik 1999 

o Puchar Starosty Powiatu Starachowickiego 

21 LISTOPADA 2009, rocznik 1998 

o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice 

22 LISTOPADA 2009, rocznik 1997 

o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Regulamin Zawodów 
 

Organizatorzy: 

Starachowicki Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ'' Starachowice 

Urząd  Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Starachowicach,  

Urząd Miasta Starachowice 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

Miejsce rozgrywania zawodów: 

Miejska Hala Sportowa ul. Jana Pawła II  w Starachowicach  

Biuro zawodów czynne od 7.45 * Odprawa ekip 8.40 * Początek Turnieju 8.55 * zakończenie ok. 18.30 

Zasady uczestnictwa: 

Udział w Turnieju biorą wyłącznie piłkarze posiadający: legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze 

zdjęciem, aktualne badania lekarskie do wglądu przez organizatora i opiekunów drużyn w dniu imprezy.  

W przypadku braku badań lekarskich odpowiedzialność bierze trener zespołu. Wpisowe 200 zł. 

Do sprawdzania w/w dokumentów uprawnieni są sędziowie oraz Organizatorzy Turnieju.  

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu do 10.10.2009.  Decyduje kolejność zgłoszenia !! 

Skrócony regulamin turnieju:  

• Boisko 

• Wymiary boiska : 42 x 22 m.• Pole bramkowe : pole 6,00 m do gry w piłke ręczną 

• Rzut karny : odległość 7 m.• Bramki: 2 x 5 m. :Czas gry : 12 min. bez przerwy, Finał 12 minut 

• Piłka : nr. 4 

• Składy  

5 zawodników w polu plus bramkarz. • drużyna :12 zawodników 

 



• Zmiany  

system hokejowy bez przerw w grze , ilość zmian dowolna. Strefa zmian przy ławce rezerwowych.  

• Wrzut z autu  

przy przekroczeniu band boiska lub linii bocznej, wprowadzenie piłki do gry następuje rękami (aut) 

• Rzut wolny  

podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 5 m. od piłki 

• Rzut sędziowski  

Po dotknięciu przez piłkę sufitu sędzia zarządza rzut wolny pośredni z linii bocznej boiska dla drużyny przeciwnej. 

• Gol nie może być uznany  

gdy piłka wpadnie do bramki po odbiciu się od sufitu lub bezpośrednio z autu. 

• Rzut różny  

wykonuje się nogą z narożnej linii boiska. 

• Wznowienie gry przez bramkarza  

po przekroczeniu przez piłkę linii końcowej boiska piłka po wznowieniu wprowadzana jest ręką. 

• Bramkarz nie może  

złapać w ręce piłki od współpartnera za wyjątkiem piłki zagranej głową, udem , brzuchem lub klatką piersiową 

• Kary indywidualne 

• wykluczenia : l lub 2 min.- żółta kartka , czerwona - kara l meczu 

 

POZOSTAŁE REGULACJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPN  

    • O kolejności miejsc w grupie decydują 

• większa ilość zdobytych punktów • wynik bezpośredniego spotkania•  

   korzystniejsza różnica bramek • większa liczba strzelonych bramek • rzutu karne 

                                                     • System gier 
                                                               Dwie grupy po 6 zespołów. 

                                                          W grupie mecze ,,każdy z każdym   

                                                       Półfinał 

                                                             Mecze o kolejne miejsca  w turnieju 1-12 

Nagrody i Puchary 

 

* Miejsca I - III  - puchar + dyplom + nagrody 
 

              * Miejsca IV-XII  - Statuetka + Dyplom 
 

              * Najlepszy zawodnik - puchar + nagroda 
 



              * Najlepszy bramkarz - puchar + nagroda 
 

              * Król strzelców - Statuetka + nagroda 
 

              * Najlepszy zawodnik z każdej drużyny  -  nagroda 

 

  Wybór najlepszego zawodnika i bramkarza zostanie 
dokonany przez trenerów oraz organizatorów 

 


