
Feriowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
roczników 2010-2012 

Termin: 18 lutego 2022 roku
Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Bończyka 32z
Ilość drużyn: 8
Start: 9:00
Zakończenie turnieju: 13:30
Wpisowe: brak
Zapisy do 11 lutego włącznie, na adres e-mail: sekretariat@mosir.myslowice.pl 
(w e-mailu proszę o przedstawienie nazwy drużyny oraz danych opiekuna [imię i nazwisko] wraz z 
nr kontaktowym)

REGULAMIN:
- w turnieju mogą brać udział zawodnicy z rocznika 2010, 2011, 2012,
- przed turniejem należy wypełnić listę zawodników (wraz z stałymi numerami graczy),
- zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie halowe, ochraniacze, badania lekarskie oraz 
dokument potwierdzający wiek,
- drużyny ubezpieczają się w własnym zakresie,
- opiekunowie zespołów ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 
podopiecznych,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- każda drużyna zgłaszająca się do turnieju powinna być objęta opieką trenera/opiekuna.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GRY:
- obowiązują przepisy gry w futsal
- zmiany systemem hokejowym
- gramy 5 na 5 (4 + bramkarz)
- czas gry 13 minut bez zmiany stron
- drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych 
koszulkach obowiązkowo ponumerowanych
- aut – nogą z linii, piłka stoi w miejscu. Nie ma bramki bezpośrednio z autu. Przeciwnik w 
odległości 5 metrów.
- rzuty wolne bezpośrednie lub pośrednie, zgodnie z decyzją sędziego.
Przeciwnik w odległości 5  metrów.
- kary wychowawcze 2 min (brutalny, taktyczny faul, przebywanie większej ilości zawodników na  
boisku, inne przewinienia), po stracie gola – kara anulowana.
- bramkarz wznawia grę ręką w obrębie całego boiska po aucie bramkowym.
Dowolność wprowadzenia piłki do gry przez bramkarza po chwycie piłki z akcji.
- do bramkarza można wielokrotnie zagrywać piłkę
- w grupach kolejno liczą się: punkty, bezpośredni mecz, różnica bramek, strzelone bramki.

Nagrody:
Medale dla miejsc 1-3
Puchar dla zwycięzców
Poczęstunek dla wszystkich uczestników
Najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik
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W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania turnieju decydować
będzie  sędzia  lub  organizator.  Organizator  nie  ubezpiecza  startujących  i  nie  bierze
odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie turnieju.

RAMOWY PLAN TURNIEJU

Godz. Harmonogram

9:00 1-4 (Grupa A)

9:15 1-4 (Grupa B)

9:30 2-3 (A)

9:45 2-3 (B)

10:00 1-3 (A)

10:15 1-3 (B)

10:30 2-4 (A) 

10:45 2-4 (B) 

11:00 1-2 (A)

11:15 1-2 (B)

11:30 3-4 (A)

11:45 3-4 (B)

12:00 4 M(A) –  4 M(B) 

12:15 3 M(A) – 3 M(B) 

12:30 2 M(A) – 1 M(B) 1Z - 1P

12:45 1 M(A) – 2 M(B)  2Z - 2P

13:00 1P - 2P

13:15 1Z - 2Z

13:30 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród



..............................................................

(nazwa  drużyny)

Nr Imię i nazwisko rocznik

Tr.                                                                

….....................................................

                                                                                                                         podpis trenera


