
ZAPROSZENIE

NA  I  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

1. CEL IMPREZY:

- Popularyzacja sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku wśród dzieci 

  i młodzieży z Gminy Krasnystaw. 

- Współpraca pomiędzy lokalnymi szkołami i uczniowskimi klubami sportowymi.

- Wdrażanie do sportowej walki, współdziałania w grupie koleżeńskiej 

  oraz przestrzegania zasad fair-play.

- Wyłonienie najlepszych drużyn.

2. TERMIN I MIEJSCE: 18 października 2017 r. na stadionie w Siennicy Nadolnej. 

Rozpoczęcie turnieju o godz. 930. Zgłoszenia szkół do dnia 16.10.2017 r.

3. ORGANIZATOR
 organizatorami turnieju są:

 Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, ul.
Krakowskie Przedmieście 38; tel. 825762349; mail: zsip3@interia.pl, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw.

4. NAGRODY: 

Wszystkie drużyny otrzymują puchary i dyplomy.

Zawodnicy za zajęcie miejsc I-III otrzymują pamiątkowe medale.

mailto:zsip3@interia.pl


REGULAMIN TURNIEJU

1. UCZESTNICTWO
 drużynę stanowią uczniowie z klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III 

gimnazjum,
 drużyna liczy do 10 zawodników,
 na boisku występuje 6 zawodników (5 + bramkarz)

2. PRZEPISY GRY
 boisko (połowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej)
 bramki do piłki nożnej 5x2,
 rzut karny 9 m,
 czas gry 1 x 12 min,
 zmiany hokejowe
 obuwie piłkarskie miękkie
 turniej odbywa się zgodnie z przepisami PZPN, dla potrzeb turnieju 

wprowadza się następujące modyfikacje:
a) bramkarz wznawia grę z tzw.(„piątki”);
b) zmiany hokejowe;
c) kary indywidualne 1, 2 i 3 min. oraz kara meczu (zawodnik nie może 

uczestniczyć w danym meczu do jego zakończenia; na jego miejsce 
wchodzi inny zawodnik po 3 min.); w przypadku kar 1,2 i 3 
minutowych, drużyna grająca w osłabieniu po stracie bramki może 
uzupełnić swój skład (nie dotyczy kary meczu);

d) rzut karny zarządzony w regulaminowym czasie gry musi być 
wykonany;

e) pozostałe kwestie sporne rozstrzyga sędzia.

3. PUNKTACJA
a) o kolejności w turnieju decydują: 
– zdobyte punkty,
– bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi drużynami,
– różnica bramek,
– większa liczba zdobytych bramek

INFORMACJE DODATKOWE: 

- każdy opiekun drużyny przedstawia listę zawodników organizatorowi,

- wszelkie sporne sytuacje na boisku rozstrzyga sędzia spotkania,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie obiektu,

- wszystkich uczestników turnieju obowiązuje bezwzględne przestrzeganie

Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw.
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