
AKS MIKOŁÓW 
ZAPRASZA NA TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

30.11.2013 [sobota] – rocznik 2002

Hala MOSiR w Mikołowie, ul.Bandurskiego 1a

Organizatorzy zapewniają:
− puchary dla najlepszych drużyn

− nagrody dla najlepszych zawodników
− poczęstunek dla zawodników (pączek, wafelek, soczek, 3 x pizza na drużynę)

WPISOWE: 250zł
można wpłacić przelewem  na konto:

Stowarzyszenie Sympatyków AKS Mikołów
ul. Zawilców 8, 43-190 Mikołów 

MBS Mikołów: 19 8436 0003 0000 0026 5538 0001 
w tytule: nazwa drużyny, wpisowe na turniej piłki nożnej

(kto chce odebrać rachunek w dniu turnieju proszę podać wcześniej dane)

Zagrają:
AKS Mikołów I i II
Orlik Ruda Śląska

KS Świerklany
Pniówek Pawłowice
Zagłębie Sosnowiec

MOSiR Jastrzębie I i II



Program turnieju:
Grupa A
8,30 AKS Mikołów  – Orlik Ruda Śląska 
8,45 KS Świerklany – MOSiR Jastrzębie
9,40  AKS Mikołów – MOSiR Jastrzębie
9,55 Orlik Ruda Śląska - KS Świerklany 
10,50 AKS Mikołów –  KS Świerklany
11,05 Orlik Ruda Śląska  – MOSiR Jastrzębie

12,00 półfinał
12,20półfinał
12,40 mecz o miejsca 7-8
13,00 mecz o miejsca 5-6
13,20 mecz o miejsca 3-4
13,40 FINAŁ

14,00 zakończenie turnieju

Grupa B
9,00 AKS Mikołów – Zagłębie Sosnowiec
9,15 MOSiR Jastrzębie – Pniówek Pawłowice
10,10  AKS Mikołów – Pniówek Pawłowice
10,25 Zagłębie Sosnowiec –  MOSiR Jastrzębie
11,20  AKS Mikołów –   MOSiR Jastrzębie
11,35 Zagłębie Sosnowiec – Pniówek Pawłowice

REGULAMIN:

      1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy z danego rocznika i młodsi.
   2. Przed turniejem należy wypełnić listę zawodników (wraz z stałymi numerami graczy).  
Zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie halowe oraz  badania lekarskie.
      3. Zmiany systemem hokejowym.
      4. Drużyny ubezpieczają się w własnym zakresie
      5. Opiekunowie zespołów ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
      spowodowane przez podopiecznych.

      6. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GRY:
      - gramy 4 w polu + bramkarz (max. 12 zawodników w drużynie)
      - czas gry – 15  minut
      - 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
      ilosci zawodników na boisku, inne przewinienia), po stracie gola – kara  anulowana.
      - nie ma spalonych,
      - bramkarz dowolnie wznawia grę!
      - sędzia ma prawo doliczyć czas za celowe opóźnianie gry. 
     9.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.


