
                                                                    

 

REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW FERIE 2022 i Skills Challenge. 

1.  ORGANIZATOR.  
Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.  
2. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU.  

 25 styczeń 2022, 27 styczeń 2022, 01 luty 2022.  
 Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Niepodległości 11 B. 

3. CEL TURNIEJU.  
 Popularyzacja sportu. 
 Dobra zabawa. 
 Zorganizowanie czasu wolnego w ferie zima 2022.  

4. UCZESTNICY TURNIEJU  
 Termin zgłaszania drużyn 30 min przed rozpoczęciem w dniu turnieju. 
 Drużyny powinny się składać min z 6 zawodników a max z 10 zawodników.  
 Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 
 Zawodnicy biorący udział muszą wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 1 

5. SYSTEM ROZGRYWEK  
  Drużyny zostaną podzielonych na 3 grupy wiekowe. 

I grupa – rocznik 2015, 2014, 2013, 2012. 
II grupa – rocznik 2011, 2010, 2009. 
III grupa – rocznik 2008, 2007, 2006.  
W grupach mecze rozgrywane będą systemem " każdy z każdym" - jeden mecz 10 minut bez 
zatrzymywania. Grupy rozgrywają mecze bez ewidencji bramek i punktów. 

6. PRZEPISY GRY  
 Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową.  
 Bramki 2 x 3 , piłka Futsalowa , liczba zawodników w polu ( 1+4 ). 
 Czas gry  10 minut.  

7.NAGRODY  
 Wszystkie osoby biorące udział dostaną medale. 

8. UWAGI KOŃCOWE 
 Udział w turnieju jest bezpłatny. 
 Każdy z zawodników musi posiadać wypełnioną deklarację ZAŁĄCZNIK 1.  
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych 

miejscach na terenie odbywającego się turnieju  
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków przed, po i w czasie 

gry.  
 Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie przez zgłaszane kluby. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji 

wszelkich kwestii spornych, odwołań i protestów.  
 Organizator zapewnia opiekę medyczną i obsada sędziowską w czasie zawodów.  
 Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację regulaminu.  



 Wszelkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator 

9. Skills Challenge 
Uczniowie klas  podstawowych pokonują na czas specjalnie przygotowany tor sprawnościowy, 
którego poszczególnymi elementami są zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej 
uprawianymi podczas zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie startują w trzech przedziałach 
wiekowych z podziałem na płeć: 
Grupa I roczniki 2015, 2014, 2013, 2012 w godzinach 10.00 – 11.00. 
Grupa II roczniki 2011, 2010, 2009 w godzinach 11.30 – 12.30. 
Grupa III rocznik 2008, 2007, 2006 w godzinach 13.00 – 14.00 
By wystartowała grupa danego rocznika musi być min 5 zawodników. 
Każdy z zawodników musi posiadać wypełnioną deklarację ZAŁĄCZNIK 1. 
W każdej z grup wiekowych na podstawie uzyskanego czasu wyłanianych jest dwóch zwycięzców, 
jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Nagrody są wręczane w każdej kategorii po jej zakończeniu. 
Nagroda dla zwycięzców VOUCHER na sprzęt sportowy w wysokości 100 zł. 

 

 

 


