
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW       

 CZTERECH HAL – 2020 

REGULAMIN                         

1.CEL IMPREZY 

Popularyzacja halowej piłki nożnej jako formy rekreacji, organizacja czasu wolnego dla mieszkańców 
regionu, wyłonienie najlepszej drużyny. 

2.ORGANIZATOR              

Węgorzewo: Zdzisław Brzozowski – 604727779 zd.brzo@gmail.com  

Kętrzyn: Krzysztof Krupienik – 600938489 krupienik.krzysztof.63@wp.pl  

Korsze: Paweł Sawicki  – 667453030 halakorsze@onet.pl 

Barciany: Mieczysław Kowalewski – 607848031, gok.barciany@op.pl   

3.TERMIN I MIEJSCE 

Turniej rozegrany zostanie w halach: BARCIANY -  15.03.2020r. KĘTRZYN - 22.03.2020, WĘGORZEWO 
-29.03.2020  KORSZE - 04.04.2020  Turnieje będą odbywały się o godz. 10:00, a spotkania 
organizacyjne i losowanie gier we wtorki o godz. 17:00 w halach gospodarza turnieju.  

Finały rozegrane zostaną w KORSZACH  4 kwietnia godz.10.00 z udziałem 6 najlepszych drużyn 
eliminacji. 

4.UCZESTNICTWO I WPISOWE 

W turnieju mogą brać udział drużyny, których zawodnicy nie rozegrali żadnego meczu w rozgrywkach 
PZPN I OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2019/20, z wyjątkiem zawodników 45 
letnich i starszych.   

Zawodnicy muszą zostać zgłoszeni  i podpisać oświadczenie  (załącznik przygotowują gospodarze 
poszczególnych turniejów) 

Zawodnik w rozgrywkach (eliminacje i finał) może reprezentować tylko jeden zespół. 

Zgoda rodziców zawodnicy niepełnoletni. 

Wpisowe: 250 zł od drużyny za cały turniej eliminacyjny i finał.  

5. PRZEPISY I ZASADY GRY 

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych futsal oraz ustalenia 
organizatorów ogłoszone oddzielnym komunikatem. 

6.CZAS GRY I SYSTEM 

Będzie ustalany na odprawach kapitanów lub kierowników drużyn przed każdym turniejem eliminacyjnym. 

7.FINAŁY 

Turniej finałowy z udziałem 6 najlepszych drużyn eliminacji . 1,4,6 grupa A, oraz 2,3,5 grupa  

 

 



8.PUNKTACJA  

W grupach eliminacyjnych zwycięstwo 3pkt, remis 1 pkt. w przypadku równej liczby punktów decyduje : 
bezpośredni mecz ,różnica bramek ,więcej strzelonych bramek ,losowanie. 

W klasyfikacji końcowej danego turnieju eliminacyjnego punktacja zostanie podana przed rozpoczęciem 
rozgrywek oddzielnym komunikatem.  

9. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz innych uczestników turniejów. 

Organizator  decyduje  o  rozstrzygnięciu  wszystkich  spraw  spornych,  nie  objętych  tym regulaminem.  

10. Organizator  zawodów  decyduje  o  rozstrzyganiu  sporów  sportowych  nie  objętych  tym 
regulaminem oraz/lub przepisami piłki nożnej PZPN.  

11. Organizator  ma prawo  do  wykorzystania  danych  osobowych  uczestników   oraz   wizerunku 
zawodników dla celów promocyjnych i marketingowych  na potrzeby tych rozgrywek. 

12. NAGRODY 
Po zakończeniu rozgrywek organizator wręczy nagrody rzeczowe zespołowe (max. dla 10 zawodników)     
i indywidualne. 
Organizator prowadzi klasyfikację w turnieju finałowym na „Najlepszego strzelca”, „Najlepszego 
zawodnika”, „Najlepszego bramkarza” w tych kategoriach przyznane będą im nagrody indywidualne.  
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