Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„HALNY” Kamienica zaprasza na
XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „GORCE CUP 2018”
pod honorowym patronatem PZPN
I. Organizator:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Halny” przy SP 1 w Kamienicy,
Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Kamienica, firma PIF SPORT.
II. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniu 01.09.2018 (sobota)
Boisko LKS GORCE w Kamienicy oraz ”orlik”
Rozpoczęcie gier eliminacyjnych zgodnie z programem minutowym godz. 9.00
Przewidywane zakończenie turniejów – godz. 17,00.
III. Cele imprezy:
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci z terenu miast i wsi,
-wyłonienie mistrza turnieju w kategorii chłopców ur. 2006, 2008, 2010
- zagospodarowanie czasu wolnego w miejscowości o walorach turystycznouzdrowiskowych,
-rozumienie potrzeby przestrzegania zasad fair play.
IV. Regulamin:
W turniejach, w każdej kategorii wiekowej weźmie udział 12 drużyn.
Prosimy bardzo o bezwzględne przestrzeganie kategorii wiekowej. Organizator na
wniosek drużyny przeciwnej, może dokonać weryfikacji wiekowej na podstawie
legitymacji szkolnej uczestnika turnieju, która jest obowiązkowa dla każdego
zawodnika. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie.
Drużyny zagrają po 6 meczy x 14 min.
System oraz harmonogram rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn . Szczegółowy
program Turnieju przesłany będzie po zamknięciu listy.
V. Przepisy gry:
•
Rocznik 2006, 2008 - boisko o wymiarach 60 x 40 m, bramki 5 m x 2 m,
•
Rocznik 2010 - boisko 40 x 20 bramki 3 x 2
•
czas gry 15 minut,
•
na boisku gra zespół w składzie 5 zawodników w polu + bramkarz, limit zmian nieograniczony,
zmiany systemem hokejowym,
•
bramkarz może chwytać piłkę ręką tylko w obrębie pola bramkowego, a wyprowadza ją do gry
dowolnie ręką lub nogą do połowy boiska,

•
•
•
•
•
•

aut boczny wykonywany jest nogą,
zwycięski zespół otrzymuje 3 pkt. remis 1 pkt. przegrana 0 pkt.
Przy równej ilości punktów uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn w I i II fazie
turnieju decydują kolejno:
wynik bezpośredniego spotkania,
lepsza różnica bramek w spotkaniach zainteresowanych drużyn,
większa ilość zdobytych bramek,
rzuty karne.

VII. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział reprezentacje Uczniowskich Klubów Sportowych i Szkółek
Piłkarskich, Klubów Sportowych w składzie 12 osób.
VIII. Potwierdzenie udziału:
Prosimy o zgłoszenie udziału w turnieju z następującymi informacjami: imiona
i nazwiska zawodników, roczniki, imię i nazwisko trenera, adres e-mail;
- osoba odpowiedzialna za turniej Janusz Piotrowski tel. kom. 668065080,
e-mail:janpio444@wp.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
IX. Informacje dodatkowe:
• program minutowy po losowaniu drużyn zostanie przesłany na adres opiekunów drużyn i
zamieszczony na stronie MUKS Halny – www.mukshalny.pl
• puchary, medale, dyplomy funduje organizator,
• każda drużyna powinna być ubezpieczona – na koszt własny,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania imprezy,
• wpisowe do turnieju 250 zł,
• Na turnieju obowiązuje obuwie sportowe (Lanki),
• Organizator zapewnia wodę mineralną oraz 2 duże pizze na drużynę
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
DO ZOBACZENIA NA TURNIEJU

