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ORGANIZATOR TURNIEJU: 

 

SOCCER COLLEGE ŁUBNIANY 

 

 

UCZESTNICY TURNIEJU: 

 
1. Soccer College Łubniany 

2. Football Academy Opole 

3. Orzeł Źlinice 

4. OKiS Prószków 

5. Victoria Chróścice 

6. Football Academy Olszanka 

7. Odra Opole 

 

 

CEL TURNIEJU: 

  

Dobra zabawa wszystkich uczestników 

Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia 

Popularyzacja piłki nożnej oraz wdrażanie zasad FAIR PLAY 

 

 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU: 

 

14.12 NIEDZIELA, ROCZNIK -2006 i młodsi 

Początek Turnieju godz. 14.00 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU DLA ROCZNIKA 2006 I MŁODSI : 

 w turnieju biorą udział dzieci z rocznika odpowiedniego do daty turnieju + młodsi (np.2006 i 
młodsi ) 

 boisko: 40 m x 20 m  

 bramki: 3 m x 2 m 

 czas gry: 12 min 

 piłka rozmiar - 4 



 drużyny rozgrywają mecze systemem ,,każdy z każdym”  

 drużyna: max 10 zawodników (w polu 4 zawodników + bramkarz) 

 zmiany: system hokejowy bez przerw w grze, ilość zmian dowolna. Strefa zmian- przy ławce 
rezerwowych 

 wznowienie gry gdy piłka wyjdzie poza boisko następuje nogą poprzez wprowadzenie piłki 

 nie można zdobyć bramki bezpośrednio uderzając z autu w stronę bramki 

 każdy zawodnik występuje ze stałym numerem na koszulce 

 bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką. Nie wyrzuca piłki poza własną połowę 

 odległość przeciwnika przy stałych fragmentach gry / rzut rożny, rzut wolny- 5 m./ 

 bramkarz nie może łapać piłki podanej od zawodnika swojej drużyny 
 
 

Wpisowe na turniej płatne w dniu zawodów wynosi 200,00zł ( w tym posiłek ). Podczas 
turnieju trener lub opiekun zespołu bierze odpowiedzialność za swoich zawodników, ich 
zachowanie na terenie hali.  
 
 
ORGANIZATOR  ZAPEWNIA: 

 

 wspaniałą zabawę oraz niepowtarzalne sportowe emocje, 

 każda drużyna rozegra w turnieju 6 spotkań. 

 uprawnionych sędziów  

 nagrody i upominki 

 ciepły posiłek 

 wodę do picia 

 opiekę medyczną 
 
 

NAGRODY:    
 
Wszystkie drużyny otrzymają puchar, a każdy zawodnik medal oraz dyplom uczestnictwa. Dodatkowo 

wyróżnienia indywidualne dla najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca turnieju. 

 
 
 
W celu uniknięcia niezdrowej rywalizacji wywołanej chęcią zdobycia jak najwyższego miejsca, 

pucharu, często kosztem idei samego szkolenia młodych piłkarzy rezygnujemy z typowej końcowej 

klasyfikacji turniejowej (nie prowadzimy punktacji, wyniki są tylko statystyką). Pragniemy, aby 

najmłodsi piłkarze, bez niepotrzebnego stresu związanego ze straconą bramką, popełnionym błędem, 

mieli możliwość spotkania się ze swoimi rówieśnikami i podnoszenia swoich umiejętności w czysto 

sportowej rywalizacji. 

 

UWAGI: 

Organizator nie ubezpiecza startujących w turnieju i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

nieszczęśliwe wypadki. Ewentualne sprawy sporne dotyczące przebiegu turnieju rozstrzyga 

Organizator po zasięgnięciu opinii trenerów drużyn biorących udział w zawodach. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, zastrzega sobie również możliwość 

zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem turnieju i poinformowanie o tym wszystkie drużyny. 

 

 

 

 


