
REGULAMIN 

 

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice 

Piechowice, 19.03.2011 r. 

 

1.Cele  

• popularyzacja piłki noSnej na terenie Piechowic  

• integracja mieszkańców Piechowic i okolicznych miejscowości  

• propagowanie aktywnych form wypoczynku  

• wpajanie zasad „fair-play”  

2. Organizatorzy  

• Hala Sportowa Piechowice  

• Miasto Piechowice  

3. Termin i miejsce  

• Turniej zostanie rozegrany w dniu 19 marca 2011 r. (sobota) o godzinie 11:00 w hali sportowej w 

Piechowicach  

4. Zgłaszanie drużyn.  

• Każda drużyna wyznacza osobę  

(kierownik drużyny) do kontaktów z organizatorem.  

• Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest zgłoszenie przez kierownika drużyny formularza 

zgłoszenia w hali sportowej w Piechowicach lub e-mailowo na adres: promocja@piechowice.pl do 

dnia 12 marca 2011. Liczba drużyn biorących w turnieju ograniczona do 12. Turniej odbędzie się w 

przypadku zgłoszenia minimum 4 drużyn, w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn (3,2,1 

drużyna) turniej nie odbędzie się, a zainteresowane drużyny o tym fakcie zostaną poinformowane  

• Kierownik drużyny musi równocześnie ze zgłoszeniem dostarczyć oświadczenia zawodników o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.  

• Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 8 zawodników.  



• Kierownik zgłaszając drużynę do turnieju musi dokonać wpłaty wpisowego od drużyny. (100zł), 

najpóźniej w dniu turnieju  

5. System rozgrywek.  

• Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie grupowym. Drużyny w 

fazie będą rozlosowane do trzech grup, po 4 w każdej. Dwie pierwsze drużyny z każdej  

grupy awansują do II fazy turnieju, w której zostaną rozlosowane do dwóch grup.  

Zwycięzcy każdej z grup zagrają w finale, natomiast drużyny które zajmą 2 miejsca w  

grupach zagrają o III miejsce. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn liczba grup ulegnie 

zmniejszeniu, a podział na grupy przedstawiony zainteresowanym w dniu turnieju. 

6. W Turnieju punktuje się  

następująco:  

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty  

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt  

• za przegraną zero punktów  

• W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu 

decyduje kolejno:  

-Wynik bezpośredniego spotkania,  

-Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w Turnieju  

-Większa liczba strzelonych bramek  

-Mniejsza liczba straconych bramek  

-Losowanie  

7. Nagrody  

• Nagrodami w turnieju są puchary za I, II i III miejsce, dyplomy oraz sprzęt sportowy.  

Zostaną ufundowane również nagrody dla najlepszego strzelca i bramkarza.  

8. Przepisy końcowe.  

• Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy 

pozostawione na terenie obiektu.  



• Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.  

• Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa oraz 

palenia papierosów.  

• Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi.  

• O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym 

regulaminie decyduje „Hala Sportowa” w Piechowicach jako organizator.  

Hala Sportowa Piechowice, 24.02.2011r  

 

 



 


