
 
 
 

Fundator nagrody glównej  
 

(OPEL INSIGNIA NA WEEKEND).  

 
 
 

11 listopada 2014  Amatorski Turniej Halowy  
 

Organizator: Powiat Warszawski Zachodni, GOSiR Stare Babice  
Termin: 11.11.2014r. 
Miejsce: Hala Sportowa w Szkole Podstawowej w Borzęcinie DuŜym. 
ul. Warszawska 697 (zalecany parking i wejście na Halę od ul. Jana III Sobieskiego).  
 
Harmonogram godzinowy turnieju:  
8:45 -  przyjazd druŜyn  
9:15 -  uroczyste otwarcie turnieju  
9:30 - 12:30 gry grupowe 
12:30 – 13:30 ćwierćfinały, półfinały  
13:30 – 14:00 mecze o miejsca III-IV oraz I-II 
14:00 uroczyste wręczenie nagród  (trzy pierwsze druŜyny ) + losowanie nagrody głównej  
 

Regulamin 
 
 

• zespół na boisku składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz 
• czas gry 12min – bez przerwy 
• bramki 2m x 3m, 
• rzut karny z 7 metrów, 
• obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie 
• rzuty wolne (pośrednie, bezpośrednie), roŜne – odległość zawodników przeciwnej 

druŜyny 5 metrów od piłki 
• gra bez spalonego 
• w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy nieletni którzy w dniu 11.11.2014 będą mieli 

ukończone 16 rok Ŝycia ( zgody rodziców/prawnych opiekunów dla zawodników 
nieletnich do pobrania na www.pwz.pl oraz www.gosirstarebabice.pl).  

• zmiany hokejowe (zawodnik musi opuścić plac gry we właściwej strefie zmian). 
• „wrzut” z autu piłka wprowadzamy nogą  stojącą na linii autowej 
• Gramy piłką do futsalu  
• bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką w obrębie własnej połowy 
• bramkarz moŜe chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe do 

piłki ręcznej). 
• za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju 

organizator nie odpowiada (będą udostępnione 2 nie zamykane szatnie !).  
•  organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 



• organizator nie ubezpiecza uczestników 
• na obiektach sportowych obowi ązuje zakaz spo Ŝywania napojów alkoholowych 
• obowi ązuje zakaz palenia papierosów 
• w sprawach nie uj ętych regulaminem decyduje organizator.  
• Zespół powinien posiadać jednolite stroje z numerami na koszulkach  
• W turnieju uczestniczy max 12 zespołów podzielonych na grupę A, B, C, D  

(decyduje kolejność zgłoszeń) w przypadku duŜego zainteresowania turniejem 
organizator moŜe zwiększyć liczbę uczestniczących druŜyn wedle własnego uznania 

• 1) ćwierć finał   A1- B2 
• 2) ćwierć  finał  B1-A2 
• 3) ćwierć finał   C1-D2 
• 4) ćwierć finał   D1-C2  
• 1) Półfinał zwycięzcy  A1-B2 , B1-A2 
• 2) Półfinał zwycięzcy  C1-D2, D1-C2   
• Zwycięzcy półfinałów zagrają o miejsca I, II przegrani zaś o miejsca III, IV.   
• O kolejności miejsc w grupie decyduje ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości 

punktów uzyskanych przez dwie druŜyny o zajętym miejscu decydują: 
- wynik bezpośredniego spotkania 
- korzystniejsza róŜnica bramek we wszystkich rozegranych meczach turnieju 
- większa liczba zdobytych bramek 
- mniejsza liczba straconych bramek 

• W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niŜ dwa zespoły 
sporządza się dodatkową tabelkę wyłącznie między zainteresowanymi druŜynami.  

• Obowiązują kary minutowe, Ŝółte i czerwone kartki – za faule i niesportowe 
zachowanie. 

• Nagrody: Puchary medale – miejsca I,II,III  
Statuetki: Najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik,  
Sprzęt sportowy dla druŜyn z miejsc I,II,III  
Nagrody ufundowane przez Starostę Warszawskiego Zachodniego oraz Wójta Gminy 
Stare Babice. 
  
Nagroda główna OPEL INSIGNIA NA WEEKEND ufundowany przez autoryzowanego 
dealera MARKI OPEL firmę Auto śoliborz.  
- nagroda rozlosowana będzie wśród zawodników z pierwszych trzech druŜyn  
- wylosowana osoba musi posiadać aktualne prawo jazdy kat B 
- wylosowana nagroda nie przechodzi na inną osobę  
- jeŜeli wylosowana osoba nie posiada prawa jazdy losujemy do skutku 
- losowanie odbędzie się około godziny 14:00  
- organizator przed losowaniem rozda zawodnikom trzech pierwszych druŜyn turnieju 
„kupony konkursowe” 
- odbiór nagrody i zasady uŜytkowania (wyznaczony będzie przez Auto śoliborz).  

 
Zgłoszenia DRUśYN do 5.11.2014  (środa) na email rkarpinski@pwz.pl po uprzednim 
pobraniu druku zgłoszeniowego ( druki zgłoszeniowe dla druŜyn na  
www.pwz.pl, www.gosirstarebabice.pl ).  
 
 
 
Koordynator turnieju – Radek Karpiński 604199757,  rkarpinski@pwz.pl     


