
NADSTAL CUP 2014 
GÓRA KALWARIA 

   VII Edycja Turnieju Piłki Nożnej  
  

KLUB SPORTOWY 

„NADSTAL”` 

KRZAKI CZAPLINKOWSKIE 

Gmina Góra Kalwaria 

Cel imprezy: 

Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci. Propagowanie zasady fair play.  

Terminy/uczestnicy:  

 07.06.2014 r. (sobota) chłopcy rocznik 2005 i młodsi  

 21.06.2014 r. (sobota) chłopcy rocznik 2004 i młodsi  

 22.06.2014 r. (niedziela) chłopcy rocznik 2003 i młodsi 

 28.06.2014 r. (sobota) chłopcy rocznik 2002 i młodsi  

 29.06.2014 r. (niedziela) chłopcy rocznik 2001 i młodsi 

 

 20 drużyn w 4 grupach, 

 3 boiska trawiaste 55x32 metrów, 

 każda drużyna rozegra co najmniej 7 spotkań, 

 gramy o wszystkie miejsca w turnieju, 

 piłkarska atmosfera i cenne nagrody, 

 konkurs żonglerki  
 

Miejsce: 

Stadion Krzaki Czaplinkowskie, ul. Główna 81 

05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie 
 

Zapisy:  
- Maciej Sobolewski tel. 606-598-478 (r.2001 -  r.2002) 

- email: msobolewski5@o2.pl  

- Witek Barna tel. 663-564-300  (r.2003 - r.2004) 

- email: witek.barna@gmail.com 

- Emil Hanc tel. 606-394-189  (r.2005) 

- email: emilio_76@tlen.pl  

- decyduje kolejność zgłoszeń  

- opłata startowa  250 zł.   
 

 

www.ksnadstal.futbolowo.pl 

mailto:msobolewski5@o2.pl
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NADSTAL CUP 2014 
Turniej Piłki Nożnej  

 

1. Cel turnieju: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci. 

      Rozegranie turnieju w formule Mini Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Pucharu Polski. 
 

2. Organizator: K.S. ‘Nadstal’ Krzaki Czaplinkowskie 
 

3. Miejsce: stadion Krzaki Czaplinkowskie, ul. Główna 81 

 

                           05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie  

 

4. Termin i uczestnicy:  07.06.2014 r. –  chłopcy rocznik 2005 i młodsi  

                                                 21.06.2014 r. –  chłopcy rocznik 2004 i młodsi  

                                                 22.06.2014 r. –  chłopcy rocznik 2003 i młodsi  

                                                 28.06.2014 r. –  chłopcy rocznik 2002 i młodsi  

                                                 29.06.2014 r. –  chłopcy rocznik 2001 i młodsi  

                                        

                                   Czas trwania turnieju: od godz.9:00 do godz. 18:00 
 

5. Warunki techniczne:  

 3 boiska trawiaste o wymiarach 55x32 m., bramki 5x2 m., 

 w czasie gry na boisku przebywa 7 zawodników (6+bramkarz), 

 zmiany zawodników systemem hokejowym bez przerw w grze, 

 mecze rozgrywane piłką nożną nr 4, 

 czas gry  - 12 minut bez zmiany stron (faza kwalifikacyjna), 

 czas gry  - 15 minut bez zmiany stron (faza grupowa), 

 czas gry – 20 minut ze zmianą stron (mecz o 3 miejsce, mecz o 1 miejsce). 
 

6. System rozgrywek:  

 faza kwalifikacyjna 20 zespołów podzielonych na 4 grupy A, B. C, D, 

 faza grupowa  Liga Europy – 2 grupy, Liga Mistrzów – 2 grupy, Puchar Polski, 

 faza finałowa  mecze o miejsca: 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 

 każda drużyna rozegra co najmniej 7 spotkań. 
 

7. Punktacja: 

 zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt., 

 kolejności miejsc w fazie kwalifikacyjnej oraz grupowej decyduje: 

- większa ilość zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego meczu, 

- korzystniejsza różnica bramek, 

- większa ilość strzelonych bramek, 

- rzuty karne (3). 

 w rozgrywkach o poszczególne miejsca przy remisie rzuty karne (3). 
 

8. Zasady gry:  

 Według przepisów MZPN dla rozgrywek drużyn 7-osobowych.  



 

9. Nagrody:  

o wszystkie startujące zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

o zespoły za miejsca 1-3 otrzymują puchary oraz medale, 

o nagrody indywidualne: najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik,  

          najlepszy bramkarz (dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe) 

o konkurs żonglerki: 3 osoby z najlepszymi wynikami nagrody rzeczowe. 

  

Królem strzelców turnieju zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość bramek w całym 

turnieju, w przypadku większej ilości zawodników z równa ilością bramek, królem strzelców 

zostaje zawodnik, którego drużyna zajęła lepsze miejsce w turnieju. Najlepszym 

zawodnikiem oraz bramkarzem turnieju zostaje zawodnik wytypowany przez Organizatora. 
 

10. Sprawy organizacyjne: 

                            w turnieju bierze udział 20 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń), 

o każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz musi 

posiadać pełnoletniego opiekuna,  

o każdy zawodnik może grać tylko w jednej drużynie, musi posiadać ważną 

legitymację szkolną oraz ważne badania lekarskie,  

o każdy zawodnik powinien posiadać obuwie do gry na trawie,  

o każda drużyna w drodze losowania zostaje przydzielona do grupy 

kwalifikacyjnej A, B, C lub D, a dalej gra według harmonogramu, 

o do konkursu żonglerki każdy zespół typuje max. 3 zawodników, 

o zawodnicy przebierają się na wyznaczonym sektorze trybuny krytej, 

wyposażonej w ponad 200 krzesełek, 

o zawody prowadzą sędziowie związkowi MZPN, 

o organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju, 

o organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności, 

o organizator zapewnia wodę mineralną dla wszystkich drużyn,  

o decyzje sporne lub inne nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje 

organizator po konsultacji z sędziami zawodów,  

o szczegółowy harmonogram rozgrywek z podziałem na grupy zostanie 

przesłany droga elektroniczną na podany adres email-owy po 

skompletowaniu listy startowej,  

o w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych drużyn formuła turnieju zostanie 

odpowiednio zmieniona, a drużyny wcześniej zapisane o tym 

poinformowane drogą email-ową lub telefoniczną,  

o wpisowe za udział płatne w dniu turnieju - 250 złotych, 

o organizator wystawia wyłącznie rachunek KP. 

Sprawy różne: 

 dla wszystkich uczestników oraz gości bezpłatnie do dyspozycji plac zabaw, 2 boiska 

do siatkowej piłki plażowej, 2 korty tenisowe z wypożyczeniem rakiet, mini boisko do 

piłki nożnej, podczas turnieju na terenie klubu odpłatnie sklepik oraz grill. 
 

11. Zapisy: 
 

     rocznik 2001 i młodsi Maciej Sobolewski tel. 606-598-478 email: msobolewski5@o2.pl 

     rocznik 2002 i młodsi Maciej Sobolewski tel. 606-598-478 email: msobolewski5@o2.pl 

     rocznik 2003 i młodsi Witek Barna           tel. 663-564-300 email: witek.barna@gmail.com  

     rocznik 2003 i młodsi Witek Barna           tel. 663-564-300 email: witek.barna@gmail.com 

     rocznik 2005 i młodsi Emil Hanc              tel. 606-394-189 email: emilio_76@tlen.pl  

 

www.ksnadstal.futbolowo.pl  
 

ORGANIZATOR 
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07.06.2014  – r. 2005  &  21.06.2014 – r. 2004  &  22.06.2014 – r. 2003  & 

28.06.2014 – r.2002  &  29.06.2014 – r.2001 
 

Program turnieju 
 

8
30

 - 8
55      

rejestracja drużyn, rozgrzewka, 

9
00

 - 9
15

    uroczyste otwarcie turnieju, 

9
20 

-12
50

   faza kwalifikacyjna: grupa A, B, C, D, 

13
00 

-16
20

 przerwa organizacyjna, konkurs żonglerki, 

12
30 

-15
05 

faza grupowa: Liga Europy, Liga Mistrzów, Puchar Polski, 

16
30 

-17
45 

faza finałowa: mecze o poszczególne miejsca, 

18
00

         uroczyste wręczenie nagród oraz zakończenie turnieju. 

I niech wygra lepszy!!! 
 

 

Organizatorem turnieju jest  

Klub Sportowy  

‘NADSTAL’ 

Krzaki Czaplinkowskie 
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