
 
 

 
 

 

 

 

Gmina Chynów 

OSiR Góra Kalwaria                                                           K.S. NADSTAL 

 

Terminy: 

07.02.2015 rocznik 2001 o Puchar Prezesa KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 

07.02.2015 rocznik 2003 o Puchar Dyrektora OSiR Góra Kalwaria 

08.02.2015 rocznik 2005 o Puchar Wójta Gminy Chynów 

14.02.2015 rocznik 2004 o Puchar Prezesa KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 

14.02.2015 rocznik 2006 o Puchar Dyrektora OSiR Góra Kalwaria 

15.02.2015 rocznik 2002 o Puchar Wójta Gminy Chynów 

 

Miejsce: 

Hala Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Chynowie  
(na trasie pomiędzy Górą Kalwarią a Grójcem).  

 

Zapisy:  

- Maciej Sobolewski tel. 606-598-478 (rocznik 2001-2002) 

  email: msobolewski5@o2.pl  

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

  email: witek.barna@gnail.com  

- Emil Hanc tel. 606-394-189 (rocznik 2005-2006) 

  email: emilio_76@tlen.pl  

- decyduje kolejność zgłoszeń (6-10 drużyn)  

- opłata startowa 180 zł.   
 

Cel rozgrywek: 

Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród najmłodszych oraz seniorów. 

www.ksnadstal.futbolowo.pl 

 

mailto:emilio_76@tlen.pl
http://www.ksnadstal.futbolowo.pl/


REGULAMIN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

 

1. Cel turnieju: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród najmłodszych oraz seniorów. 

 

2. Organizatorzy:  
                                       Gmina Chynów 

                           OSiR Góra Kalwaria 

                                       K.S. ‘Nadstal’ Krzaki Czaplinkowskie 

 

3. Termin i uczestnicy:   

                                     07.02.2015 (sobota) rocznik 2001       w godz. 8:30 – 12:30 

                                     07.02.2015 (sobota) rocznik 2003       w godz. 13:00 – 17:00 

                                     08.02.2015 (niedziela) rocznik 2005   w godz. 9:00 – 16:00 

                                     14.02.2015 (sobota)  rocznik 2004      w godz. 8:30 – 12:30 

                                     14.02.2015 (sobota)  rocznik 2006      w godz. 13:00 – 17:00 

                                     15.02.2015 (niedziela)  rocznik 2002  w godz. 9:00 – 16:00 

                                   
4. Miejsce: Hala Sportowa Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Chynowie 

                           (na trasie pomiędzy Górą Kalwarią a Grójcem). 

 

5. Warunki techniczne:  
 

 boisko o wymiarach jak do piłki ręcznej, bramki 3x2m, 

 nawierzchnia syntetyczna, gra do linii bocznych (na auty), 

 drużyna podczas gry liczy 5 zawodników (4+bramkarz), 

 zmiany zawodników systemem hokejowym bez przerw w grze, 

 mecze rozgrywane piłką nożną nr 4, 

 obowiązuje obuwie  sportowe do gry w  hali, 

 czas gry  - 12 minut bez zmiany stron (wszystkie mecze).                

 

6. System rozgrywek:  
 

 6 zespołów grających ‘każdy z każdym’(turnieje r.2001/2003/2004/2006) 

 o kolejności miejsc w turnieju decyduje: 

o większa ilość zdobytych punktów, 

o wynik bezpośredniego meczu, 

o korzystniejsza różnica bramek, 

o większa ilość strzelonych bramek. 
 

 10 zespołów grających w 2 grupach: A i B (turnieje r.2002 oraz r.2005) 

 w grupach ‘każdy z każdym’, dwie drużyny przechodzą do półfinałów,  

 mecze półfinałowe o miejsca 1-4, 

 mecze o wszystkie miejsca w turnieju, tzn.: 9,7,5,3,1. 



7. Punktacja: 

                         za zwycięstwo drużyna otrzymuje – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażkę – 0 pkt. 

 

8. Ogólne zasady gry w piłkę halową:  

1. polem bramkowym jest pole karne do gry w piłkę ręczną (6m), 

2. rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów, 

3. obowiązują rzuty pośrednie oraz bezpośrednie (sygnalizacja sędziego), 

4. przy stałych fragmentach gry (rzuty rożne, rzuty wolne, auty) 

zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości co 

najmniej 4 m od piłki,  

5. z autu należy wprowadzić piłkę do gry nogą do wysokości kolan, ale 

nie można bezpośrednio zdobyć bramki,  

6. bramkarz rozpoczyna grę ręką gdy piłka opuści boisko, w innych 

wypadkach dowolnie, 

7. wprowadzenie piłki do gry 4 sekundy, 

8. jeżeli piłka dotknie sufitu lub zostanie wybita w trybuny, grę wznawia 

nogą zawodnik drużyny przeciwnej z miejsca wyznaczonego przez 

sędziego, 

9. za rażące naruszenie przepisów gry piłki halowej zawodnik  może być 

usunięty z gry na 1-5 minut lub do końca spotkania, w każdym 

przypadku drużyna gra w osłabieniu przez pełen okres kary, 

10. czas może być zatrzymany wyłącznie na polecenie sędziego, 

11. mecz kończy gwizdek sędziego. 

 

9. Nagrody:  

 wszystkie startujące zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

 zespoły za miejsca 1-3 otrzymują puchary oraz medale, 

 nagrody indywidualne: najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik,  

           najlepszy bramkarz  otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 

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 bramkarzem oraz zawodnikiem turnieju zostaje 

zawodnik wytypowany przez Organizatorów. 

 

10. Sprawy organizacyjne: 

 w turnieju bierze udział 6 lub 10 zespołów (w zależności od rocznika) 

 każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz musi 

posiadać pełnoletniego opiekuna,  

 każdy zawodnik musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i 

okazać go na ewentualne polecenie organizatora, 

 organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności, 

 organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju, 

 decyzje sporne lub inne nie ujęte w niniejszym regulaminie , 

podejmuje organizator po konsultacji z sędziami zawodów i 

opiekunami drużyn,  

 w przypadku mniejszej lub większej liczby zgłoszonych drużyn 

organizator może zmienić system rozegrania turnieju,  

 wpisowe za udział płatne w dniu turnieju - 180 złotych. 

                                                                                          

 

ORGANIZATORZY 


