
 

ZAPROSZENIE 
 

OGÓLNOPOLSKI CYKL TURNIEJÓW HALOWYCH  

„ CENTRUM CUP” 

Rocznik 1993 – 29 Listopada 
Rocznik 1995 – 7 Grudnia 

Rocznik 1996 i 97 – 13 Grudnia 
Rocznik 1991 – 20 Grudnia 

1. ORGANIZATOR: 
 OTKKF Centrum Radom,  
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
 Urząd Gminy Wieniawa 

2. MIEJSCE I TERMIN: 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie k. Radomia 
  29 listopada 2008 

3. CEL TURNIEJU: 
 Zapewnienie bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego. 
 Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci. 
 Propagowanie zdrowego stylu życia.  

4. KATEGORIA WIEKOWA: 
 Rocznik 1993 – 29 Listopada 

Rocznik 1995 – 7 Grudnia 
Rocznik 1996 i 97 – 13 Grudnia 
Rocznik 1991 – 20 Grudnia 

 Wpisowe – 200 zł. 
5. SPOSÓB ROZGRYWEK: 

 Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym" lub w dwóch grupach, w zależności od 
liczby drużyn.  

 Mecze odbywać się będą na boisku o wymiarach 42x20m, bramki 5x2 m. 
 Obowiązują przepisy PZPN piłki nożnej halowej. Dodatkowe przepisy gry zostaną podane w dniu 

turnieju. 
 Rocznik 1993 i 1991 gra po 5 zawodników (4 w polu + bramkarz), pozostałe roczniki po 5 + 

bramkarz. 
 Czas gry: 15 min. 
 Zmiany hokejowe. 
 W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn  

zainteresowanych, następnie różnica bramek, ilość bramek strzelonych, ilość bramek straconych, 
ewentualnie rzuty karne. 

 Przypomina się opiekunowi, że przed rozpoczęciem meczu należy ustawić się na środku boiska w 
celu przywitania z przeciwnikami, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym 
podziękowaniu za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej. 

 Każda drużyna musi posiadać opiekuna. 
 Za nie sportowe zachowanie zawodnika na boisku i poza nim, cała drużyna będzie ukarana 2 

minutami gry w osłabieniu 



 
6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 Każdy zespól otrzyma pamiątkowy dyplom i puchar 
 Nagrody dla drużyn z miejsc I-III 
 Najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz- upominki rzeczowe 

 
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

 Sędziów z uprawnieniami. 
 Napoje 
 Dobrą zabawę. 

 
8. KONTAKT: 
      Marcin Górnik (prezes), tel. 669 669 582 
      Michał Sadowski (trener rocznika 93), tel. 504 454 408 
 
9. KOLEJNOŚĆ GIER: 

Do ustalenia po potwierdzeniu udziału przez zaproszone drużyny. 
 
10. PATRONAT 
 

Poseł RP Radosław Witkowski 
Wójt Gminy Wieniawa Witold Studziński 

 


