
Amatorski Halowy Turniej Piłki No żnej o Puchar Wójta Gminy Mied źna 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
I. ORGANIZATOR : 
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 
43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9, www.basen.miedzna.pl tel. 519347291, 
 

II. CEL:  
- popularyzacja gry w halową piłkę nożną, 
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku, 
 

III. TERMIN I MIEJSCE: 
Turniej zostanie rozegrany 28 marca 2015r. (sobota) w Hali Sportowej w Gilowic ach                                  
ul. W. Korfantego 38, pocz ątek turnieju godz. 10 00. 
 

IV. UCZESTNICTWO: 

- w turnieju mogą brać udział zawodnicy pełnoletni – amatorzy, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach 
ligowych PZPN minimum od 01.09.2014r..  
- zgłoszenia drużyn należy przesłać tylko i wyłącznie e-mailem na adres: i.mietlinski@miedzna.pl                
do 25 marca 2015r. (wł ącznie). Obowi ązuje kolejno ść zgłosze ń. Planowana liczba zespołów               
– 8 dru żyn.   
- warunkiem uczestnictwa drużyny jest dostarczenie organizatorowi przed pierwszym meczem imiennej 
listy zawodników. Po złożeniu zgłoszenia nie będzie możliwości korygowania składu. 
 

V. ZASADY GRY:  
- w turnieju biorą udział drużyny 5-cio osobowe + 3 zawodników rezerwowych zgodnie z listą 
zgłoszeniową do turnieju, 
- wszystkich uczestników turnieju obowiązują stroje sportowe i obuwie halowe,  
- mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej,  
- turniej rozgrywany będzie w/g obowiązujących przepisów halowej piłki nożnej, 
- planowana liczba zespołów – 8 drużyn (2 grupy po 4 zespoły),  
- system rozgrywek „każdy z każdym” w grupach, następnie półfinały przeplatane meczami o miejsca 
VII i V, mecz o III miejsce i finał,  
- w przypadku remisu w meczach od półfinałów  wyniki rozstrzygnięte zostaną poprzez rzuty karne      
(3 rzuty karne) ,   
- czas trwania meczu 2 x 7 min. 
 

V. PUNKTACJA:  
- zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt. 
W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów o kolejność w tabeli decydują: 

1. wynik bezpośredniego spotkania. 
2. lepszy stosunek bramkowy w meczach, w kolejności:  bramki strzelone,  bramki stracone. 

      3.  rzuty karne.  
 

VI. NAGRODY:  
Pamiątkowe medale dla zawodników z trzech najlepszych drużyn, puchary dla sześciu najlepszych 
drużyn, statuetka dla króla strzelców, statuetka dla najlepszego bramkarza.  
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Komisję sędziowską powołuje organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.  
4. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt. 
 
 

 


