UKS „GAP” Bruskowo Wielkie
zaprasza na

II OGÓLNOPOLSKI CYKL
Turniejów Piłki Nożnej Halowej

„SKRZAT CUP” 2018
które zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych :

ROCZNIK 2008 i młodsi
ROCZNIK 2006 i młodsi
ROCZNIK 2007 i młodsi
ROCZNIK 2009 i młodsi

-

17.03.2018 rok
18.03.2018 rok
24.03.2018 rok
25.03.2018 rok

Nagroda główna w każdej kategorii, to sprzęt sportowy o wartości 500 zł.
MIEJSCE ZAWODÓW :HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA w Jezierzycach

KONTAKT ZGŁOSZEŃ : e-mail karambaaa1973@wp.pl / 728837564
WPISOWE 299,00 zł / medale, puchary, obiad, nagrody rzeczowe itp. /

PATRONI TURNIEJU :

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA DNIA 28.02.2018 rok

II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej
„SKRZAT CUP” 2018

1. ORGANIZATOR
- UKS „Gminna Akademia Piłkarska ” w Bruskowie Wielkim
2. TERMIN i MIEJSCE
-

ROCZNIK 2008 - 17 marzec 2018 rok / sobota /
ROCZNIK 2006 - 18 marzec 2018 rok / niedziela /
ROCZNIK 2007 - 24 marzec 2018 rok / sobota /
ROCZNIK 2009 - 25 marzec 2018 rok / niedziela /
Hala Sportowo – Widowiskowa w Jezierzycach
przyjazd zaproszonych drużyn 8 : 45
zapoznanie drużyn z układem grup i gier o godzinie 09:00
otwarcie turnieju, godzina 09:15
pierwszy mecz turnieju, godzina 09:30
zakończenie zawodów około godziny 17:00

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
-

w turnieju uczestniczyć będą drużyny zaproszone przez organizatora
drużyna składa się z 10 zawodników
dziewczynki rozgrywają zawody zgodnie z przepisami PZPN /2 lata starsze/
na boisku gramy w składach 5 + 1
każdy zawodnik lub zawodniczka biorący udział w turnieju musi posiadać
aktualne badania lekarskie
- za brak wymaganych badań i dopuszczenie dziecka do gry odpowiada
kierownik drużyny i trener.

4. OPŁATA
- koszt udziału w turnieju to 299,00 złotych od jednej drużyny.
- ostateczny termin wpłaty to 28.02.2018 roku.
- wpłat należy dokonać na rachunek bankowy z dopiskiem nazwy drużyny
UKS „Gminna Akademia Piłkarska” w Bruskowie Wielkim
BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE / filia SŁUPSK
nr rachunku : 66 9315 0004 0050 8577 2000 0010
- Stosowny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty zostanie przekazany
przedstawicielowi klubu w dniu rozgrywek
Dokonanie wpłaty równoznaczne jest ze zgłoszeniem drużyny do Turnieju.
Pomimo dokonania wpłaty i nie przybycie na Turniej wpłata nie podlega
zwrotowi.
5.

NAGRODY
-

6.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
-

7.

nagroda główna w każdym turnieju to sprzęt sportowy o wartości 500,00 zł
okazałe puchary dla drużyn z miejsc 1 – 4
pamiątkowe puchary dla pozostałych drużyn
nagrody rzeczowe
indywidualne statuetki dla najlepszego bramkarza, strzelca, MVP turnieju
oraz najwszechstronniejszej zawodniczki turnieju.

spikera zawodów
obiad : ziemniaczki, surówka, kompot, kotlet z piersi kurczaka
wodę mineralną dla każdej drużyny
profesjonalną opiekę medyczną
obsadę sędziowską delegowaną przez Pomorski Związek Piłki Nożnej
fotogalerię z turnieju dla każdej drużyny
KONTAKT Z DYREKTOREM TURNIEJU

- e-mail : karambaaa1973@wp.pl
- tel.

532-601-378 / Andrzej Staszewski /
728-837-564 / Andrzej Staszewski /

UWAGA : każdy członek drużyny musi być ubezpieczony na koszt własny
organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w hali.

Regulamin Rozgrywek Turnieju

„ SKRZAT CUP” 2018

1. Cel Turnieju:
Celem Turnieju jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , oraz
upowszechnianie uprawiania piłki nożnej wśród najmłodszych.
Nawiązywanie relacji społecznych wśród dzieci i młodzieży z różnych okolic kraju.
2. PRZEPISY GRY
-

każdy mecz rozgrywany będzie w hali
bramki o wymiarach 2 x 5 w roczniku / 2006, 2007, 2008 /
bramki o wymiarach 2 x 3 w roczniku / 2009 /
mecze rozgrywane będą piłką nr 4 / halową / oraz nr 3 - rocznik 2009 /
czas gry 1x10 lub 12 minut w zależności od liczby zgłoszonych drużyn
bramkarz może chwycić piłkę tylko w polu karnym
rzut od bramki wykonywany jest w dowolny sposób
rzut z autu wykonywany jest nogą w formie wznowienia gry z wprowadzeniem
piłki
nie stosuje się przepisu o spalonym
rzut karny wykonywany jest w odległości 9 metrów od bramki
podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się w odległości 5 metrów od piłki
zmiany dokonywane są w wyznaczonym sektorze boiska w systemie
„hokejowym”
pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN

Lista zawodników biorących udział w :
II Ogólnopolskim Turnieju „SKRZAT CUP” 2018
rocznik

NAZWA DRUŻYNY

lp

Nazwisko i imię zawodnika

Nr na
koszulce

bramki

Rok
urodzenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRENER

PODPIS

KIEROWNIK

PODPIS

INFO do trenera
e-mail, nr telefonu
Oświadczenie

Oświadczam że wyżej wymienieni
zawodnicy mają ważne badania
lekarskie i są ubezpieczeni od
następstw NNW.

PODPIS TRENERA / KIEROWNIKA

