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Zaproszenie 
 

Akademia Piłkarska OSiR Żyrardów zaprasza do uczestnictwa  

w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2001  

 

 
Termin: 07 luty 2010r (niedziela) – w godzinach: 9.00 – 16.00 

Miejsce: Hala OSiR w Żyrardowie ul. Jodłowskiego 25/27. 

 
Zasady uczestnictwa: 

 
1. Termin zawodów: 07.02.2010r. (Niedziela) – rocznik 2001 

Przyjazd ekip godzina 8.30. Rozpoczęcie gier 9.00 

2. System gry: 2 grupy A i B po 4-5  drużyn. W grupach mecze „każdy z każdym”. 

Drużyny, które zajęły w swojej grupie eliminacyjnej miejsca 3-4 grają o miejsca V – VIII, drużyny, z 

miejscem 5 o miejsce IX. 

            Półfinał: mistrz grupy A z wicemistrzem grupy B, mistrz grupy B z wicemistrzem grupy A.  

Finał: zwycięskie drużyny meczów półfinałowych zagrają o I miejsce a pokonani o miejsce III.  

3. Drużyny występują na boisku w składach 6-cio osobowych (w tym bramkarz). 

Do turnieju można zgłosić maksymalnie 12 zawodników. 

Czas gry: 14 minut- (bez przerwy).  

4. Wymiary boiska: 40 x 20, bramka 5 x 2 – gra piłką nr 4. 

5. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze 

zdjęciem 

6. Wpisowe do turnieju wynosi 150 złotych, płatne w dniu turnieju. 

7. Nagrody: Puchary dla trzech pierwszych zespołów, dyplomy dla wszystkich drużyn, nagrody 

rzeczowe dla „króla strzelców”, najlepszego gracza turnieju, najlepszego bramkarza.  

 

UWAGA: 

• Możliwość wykupienia obiadów. Koszt obiadu wyniesie około 15 zł. 

 
 

Szczegółowych informacji o turnieju udziela Trener rocznika 2001 Daniel Bagiński Tel. 698- 038- 

800 oraz Trener Koordynator Akademii Piłkarskiej OSiR Żyrardów – 

PIOTR WĘGIER Tel. 502-128-730, E-mail: piotr.wegier@wp.pl 
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REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ROCZNIK 2001  

 

 
       I.       Postanowienia ogólne: 

1. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. 

2. Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej. 

3. Organizatorem turnieju jest Akademia Piłkarska OSiR Żyrardów. 

 

II. Postanowienia techniczne – sposób przeprowadzenia zawodów: 

1. Termin rozegrania turnieju – 07.02.2010 r. 

2. Miejsce – hala Zespołu Sportowego w Żyrardowie, ul. Jodłowskiego 25/27 

3. Przybycie uczestników – 08.30 – 09.00 (w zależności od grupy). 

4. Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi  dokument 

tożsamości z fotografią. 

5. Listę imienną zawodników (max.12) należy wypełnić i dostarczyć organizatorom turnieju 

przed jego rozpoczęciem. 

6. Zawodnicy zobowiązani są do występowania ze stałym numerem na koszulce w trakcie 

trwania całego turnieju, zgodnie z wpisem na liście zgłoszeniowej. 

7. W turnieju obowiązują uproszczone przepisy gry w piłkę nożną: 

- boisko 40 x 20 m, bramka 5 x 2, gra bramkarza w polu bramkowym (piłki ręcznej), gramy 

piłką 290g. – nr. 4 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką i nogą na całym boisku; 
- zespoły 6-cio osobowe (w tym bramkarz); 

- czas gry 14 minut bez przerwy; 

- ilość zmian nieograniczona (system hokejowy), przeprowadzana w strefie środkowej 

boiska, bez przerw w grze; 

- z autu wznawiamy grę nogą z linii bocznej boiska (rzut wolny pośredni) – piłka nie może 

się toczyć podczas wybicia; 

- rzut karny – 9 m.; 

- rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie; 

- bezwzględny zakaz gry „wślizgiem”; 

- kary: żółta kartka – 1 min. , czerwona – 3 min.; 

Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może dalej kontynuować meczu, w którym dostał 

kartkę; 

 

8. Kolejność końcowa turnieju ustalona zostanie na podstawie: 

a) sumy zdobytych punktów; 

b) wyniku bezpośredniego spotkania; 

c) korzystniejszej różnicy bramek; 

d) większej liczby zdobytych bramek; 

e) mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

f) rzuty karne po 1 aż do skutku. 

 
UWAGA!!! 

 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie zawartych w niniejszym regulaminie .Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników w czasie trwania 
turnieju. Ubezpieczenie zawodników oraz dojazd na zawody spoczywa na macierzystych klubach delegujących zespoły na turniej. 

 


