
Uczniowski Klub Sportowy GOSiR Stare Babice 

Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

Zielonki-Parcele ul. Zachodnia 2 

Regulamin Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej 

rocznik 2001/02; 2003/04 i 2005/06 

o Puchar Wójta Gminy Stare Babice 

 

I. Patronat: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice. 
 

II. Organizator: 

Uczniowski Klub Sportowy GOSiR Stare Babice. 

 

III. Cel imprezy: 

Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja piłki nożnej wśród 
dzieci i młodzieży. 
 

IV. Termin i miejsce: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 

07 grudnia 2013r. (sobota) – rocznik 2001-2002 

08 grudnia 2013r. (niedziela) – rocznik 2003-2004 

14 grudnia 2013r. (sobota) – rocznik 2005 - 2006 

 

V. System rozgrywek: 

Zespoły tworzyć będą 2 grupy po 5 drużyn (każda drużyna max 12 
zawodników). 

W grupach mecze „każdy z każdym”, następnie dwa pierwsze zespoły z 
obu grup tworzą pary półfinałowe i grają 1 z 2, a pozostałe drużyny 
rywalizują o miejsca  5,7,9 w każdym roczniku. 
 

Punktacja: 

- za zwycięstwo  3 pkt. 

- za remis   1 pkt. 

- porażka   0 pkt. 

 

O miejscu w tabeli decyduje: 

1. Ilość zdobytych punktów; 
2. Wynik bezpośredniego spotkania; 
3. Korzystniejsza różnica bramek; 
4. Większa liczba zdobytych bramek; 
5. W przypadku równej ilości punktów, zdobytych bramek, remisowego 
meczu bezpośredniego – sędzia zarządza (pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami) serię rzutów karnych (po 3), aż do wyłonienia zwycięzcy; 
6. W przypadku identycznego bilansu pkt., bramek, remisowego meczu 

bezpośredniego, więcej niż dwóch zespołów obowiązuje dodatkowo 
mała tabela z rezultatem meczów tylko między zainteresowanymi 
drużynami. 
 

Królem strzelców zostaje gracz, który zdobędzie największa ilość 
strzelonych bramek. 

Wyboru najlepszego bramkarza dokonują trenerzy (nie można typować 
swojego gracza). 

 

VI. Harmonogram turnieju: 

8:30 – przyjazd drużyn 

8:45 – odprawa trenerów drużyn 

9:00-16:00 – mecze eliminacyjne i finałowe 

16:10 – zakończenie turnieju, rozdanie nagród 

 



VII. Zasady gry : 

- Obowiązują zasady gry w piłkę halową; 
- Boisko o wymiarach 40mx20m, bramki 2 x 3 m; 

- Czas gry: mecze eliminacyjne – 12 minut, mecz o III miejsce i finał po 
15 minut; 

- Dla rocznika 2001/02 i 2003/04  czterech graczy plus bramkarz, dla 

rocznika  2005/06 pięciu graczy plus bramkarz, zmiany „systemem 

hokejowym”; 
- Zawody rozgrywamy piłką nr  4, Jeżeli piłka dotknie sufitu, grę 
wznawia nogą z autu gracz drużyny przeciwnej; 
- Pole bramkowe (do piłki ręcznej), bramkarz wprowadza piłkę do gry 
ręką na całym boisku; 
- Rzut karny wykonuje się z 7m; 
- Wszystkie stałe fragmenty (rzut z autu, rożny, wolny) wprowadzane są 
nogą, a przeciwnik musi się znajdować w odległości 3m. Wszystkie rzuty 
wolne są „rzutami pośrednimi”;  
- Bezwzględny zakaz gry „wślizgiem”; 
- Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z boiska na 2 

minuty, w przypadku ponownych rażących zagrań do końca spotkania, 

a drużyna gra w osłabieniu; 
- Pozostałe przepisy, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN; 
- Obowiązuje wyłącznie obuwie do gry na hali. 

 

VIII. Nagrody: 

- Pierwsze cztery drużyny otrzymują pamiątkowe puchary; 
- Trzy pierwsze drużyny otrzymują medale; 
- Wszystkie startujące drużyny otrzymują dyplomy; 
- Najlepszy strzelec oraz bramkarz otrzymują pamiątkowe statuetki. 

 

IX. Sprawy organizacyjne: 

- Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności; 
- GOSiR Stare Babice zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów; 

- Za rzeczy osobiste zagubione lub wniesione na teren obiektu, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności; 
- GOSiR Stare Babice zapewnia dla wszystkich drużyn wodę i po pączku 
dla zawodników i trenera;  
- Uczestnicy wpłacają wpisowe w wysokości 250 zł; 
- Pozostałe koszty związane z organizacją ponoszą organizatorzy; 
- Na miejscu będzie płatny bufet, gdzie  można się posilić; 

- Organizator zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian w 

harmonogramie turnieju oraz ustaleń ogólnych. 

Zgłoszenia do turnieju proszę przesyłać na adres e-mail:  mariusz_a@onet.pl lub 

telefonicznie do 15.11.2013r. 

Paweł Rosiński – trener 2001/02 tel: 506 074 523 

Mariusz Andruszkiewicz – trener 2003/04 tel: 509 214 769 

Paweł Duliasz – trener 2005/06 tel: 502 179 913 

 

mailto:mariusz_a@onet.pl

