
REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ W NASIELSKU 

 
 

CEL TURNEJU: 

 

 propagowanie pośród mieszkańców gminy Nasielsk piłki nożnej jako aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

 stworzenie uczestnikom turnieju warunków do współzawodnictwa i rywalizacji 

zgodnie z ideą fair-play 

 

ORGANIZATOR: 

 

 MLKS „ŻBIK” Nasielsk 

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 

 

 zgodnie z terminami wskazanymi w zaproszeniu 

  hala sportowa przy PG nr.1 Nasielsk 

 
START: 

 Każdy turniej godzina 9.00 

 WPISOWE :  

 Każdy turniej 70 zł                                                                                

WARUNKI TECHNICZNE: 

 Boisko 44x21, bramki 3x2 

ORGANIZACJA TURNEJU: 

 

 obowiązują przepisy gry w piłkę halową 

 drużyna składa się z bramkarza, 4 zawodników w polu + zawodnicy rezerwowi 

 czas trwania meczu: w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 

 decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne 

 zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub podpisać zgodę na udział w 

turnieju  

 obowiązuje obuwie sportowe halowe 

 zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może występować w innych 

drużynach 

 zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek 

na hali, 

 organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry 

(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie 

ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i 

wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z 

zawodników, 



 organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników 

poniesione podczas trwania turnieju, 

 wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez 

Organizatora. 

 

SYSTEM ROZEGRANIA TURNIEJU: 
 

 W celu sprawnego przeprowadzenie turnieju pod względem organizacyjnym zgłoszenia 

drużyn odbywają za pośrednictwem telefonu – 501-655-304 najpóźniej do 7 dni przed 

datą turnieju wskazanym w zaproszeniu. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn 

ustalony zostanie ostateczny system rozegrania turnieju, natomiast przewiduje się udział 

maksymalnie 12 zespołów. Po rozegraniu spotkań w grupach dwie najlepsze drużyny z 

każdej grupy awansują do fazy pucharowej. 

 

ZGŁOSZENIA DRUŻYN: 

 

 Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.zbiknasielsk.pl oraz 

www.nasielsk.pl. 

 wypełnione zgłoszenie oraz wpisowe należy dostarczyć do organizatora w dzień turnieju. 

 o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń drużyn. 

 losowanie grup odbędzie w dniu turnieju na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju. 

 

PUNKTACJA: 

 

za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt. , za remis 1 pkt.,  przegrany 0 pkt.. O kolejności 

zespołów w końcowej tabeli decyduje kolejno: 

 ilość zdobytych punktów 

 bezpośredni mecz 

 bilans bramek 

 ilość strzelonych bramek 

 ilość straconych bramek 

 

NAGRODY: 

 

 miejsce 1-4 pamiątkowe puchary 

 dla najlepszego zawodnika, bramkarza oraz króla strzelców statuetki 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników  od nieszczęśliwych 

wypadków! 

 

 

 

       Organizator : 

MLKS „ŻBIK” Nasielsk 

 
 
 
 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY  
 
Nazwa drużyny: 

…………………………………………………………………………………..……………………………..……………… 

 
Kierownik drużyny:  

……………………………………………………………………………..……………………………..……………........ 
 

Telefon kontaktowy:  

……………………………………………………………………………..……………………………..……………....... 
 

    
Lista zawodników: 

 

Lp.        Nazwisko i imię  podpis 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
                   

Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy: 
- nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w Turnieju w Halowej Piłce Nożnej w Nasielsku 

ramach, 
- zrzekają się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnych uszkodzeń ciała powstałych podczas 

Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Nasielsku 

 
Niniejszym oświadczam, że: 

-  informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe, 
- zapoznałem się z Regulaminem Cyklu Turniejów w Halowej Piłce Nożnej w Nasielsku i niniejszym w 

pełni przyjmuję jego postanowienia. 

 
 

……………………………………………….. 
Podpis Kierownika drużyny 

 
……………………………………………….. 

Miejsce, data 



 


