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ZAPROSZENIE 
 

W związku z uroczystymi obchodami "Dnia Dziecka"  
 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO  
 

ma zaszczyt zaprosić kluby i organizacje zajmujące się szkoleniem najmłodszych 
 

na Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
 

pn. "Pierwszy krok w dziecięcy sport" 
 

Patronat sportowy nad imprezą objął piłkarz Radosław Matusiak,  
który ufundował m.in. nagrody dla najlepszych  

 
Celem turnieju jest: 
 

� ZACHĘCENIE DO UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD NAJMŁODSZYCH 
� PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ  W DUCHU RYWALIZACJI FAIR 

PLAY ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 
Kategoria wiekowa: rocznik 2003 i młodsi 
 
Podstawowe informacje: 
 

� Termin: 30.05.2010 godzina 9:30 początek turnieju ,zbiórka 9:00 
� Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Milionowej 12 
� Turniej rozgrywany będzie na 2 boiskach o wymiarach 45x28 bramka 5x2 , czas 

meczu – 2x8 min. bez zmiany stron. 
� Drużyny występują w składach 7 osobowych (6 zawodników + bramkarz) 
� Maksymalna ilość zawodników w drużynie: 14 
� Zawodnicy muszą posiadać dokument określający wiek (paszport lub elektryczna 

karta zdrowotna) oraz aktualne badania lekarskie. 
 

� System rozgrywek zostanie zaplanowany na 4 grupy systemem „każdy z każdym”, 
po czym kolejne miejsca tworzą nowe grupy walczące o miejsca 1-4, 5-8, 9-12, 13-
16. 



 
 
 

� Obowiązują przepisy PZPN piłki nożnej, dostosowane do umiejętności zawodników,  
Zawody rozgrywane piłką nr 4, obowiązuje obuwie miękkie halowe lub typu "turf". 
Zmiany odbywają się systemem hokejowym. 
Każdy zawodnik występuje ze stałym numerem na koszulce. 
Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką (całe boisko) i może złapać piłkę zagraną przez 
swojego partnera. 
 
Szczegółowy regulamin turnieju zostanie przesłany zainteresowanym zespołom. 
 

� Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnie, uprawnionych sędziów, 
posiłek dla dzieci, napoje oraz nagrody. 

 
Nagrody: 
 
Zespołowe: 
- każda drużyna otrzyma pamiątkowe dyplomy. 
- zawodnicy i trenerzy drużyn I - III miejsce – medale specjalne (złote , srebne ,brązowe) 
- zawodnicy i trenerzy drużyn IV - XVI miejsce – pamiątkowe medale 
- zwycięska drużyna otrzyma okazały puchar 
 
Indywidualne: 
- dla najlepszego strzelca, 
- dla najlepszego zawodnika turnieju, 
- dla najlepszego bramkarza, 
 
Wpisowe: 250,- PLN/drużynę  (płatne na konto podane w nagłówku – do 10.05.2010). 
 
Kontakt: Trener UKS SMS 2003 - Artur Knul 606 38 30 98 lub a.knul@vp.pl 
 
Kierownik drużyny UKS SMS 2003 - Jarosław Padyk 695 07 95 95 
 
Koordynator UKS SMS Łódź - Mirosław Dawidowski 606 70 86 57  
 
 
Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie udziału w turnieju.  O kolejności miejsc decyduje data 
wpłaty wpisowego. 
 
 
 
 

 
 


