
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY „CIECHANÓW MIKOŁAJKI CUP2013” 

ORGANIZATOR: MKS Ciechanów 

DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 

7.12. 2013 , hala MOSiR w Ciechanowie, hala MZS nr 1 w Ciechanowie 

CEL IMPREZY: popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w myśl maksymy 

„mały sport, wielka radość”, propagowanie idei „wychowania dzieci poprzez sport” 

UCZESTNICTWO: Turniej organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych - roczniki 2002 i 

2003. 

W każdej kategorii wiekowej występuje 12 drużyn. 

Skład drużyny z rocznika 2002 –  maksymalnie 12 zawodników + 1 opiekun. 

Skład drużyny z rocznika 2003 – maksymalnie 12 zawodników + 1 opiekun. 

SYSTEM ROZGRYWEK: w każdej kategorii wiekowej utworzone zostaną 2 grupy po 6 

zespołów w każdej  – w grupach mecze systemem „każdy z każdym”. Po dwa najlepsze 

zespoły z każdej z grup awansują do półfinałów, gdzie będą rywalizować o prawo gry w 

finale, pokonani w półfinale rozgrywają mecz o 3 miejsce . Pozostałe drużyny rozegrają 

mecze o 5, 7, 9 i 11 miejsce. 

WPISOWE: 150 zł od drużyny + 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatne na konto 

organizatora (w ramach wpisowego zapewniony obiad, napoje i słodkie przekąski dla 

każdego zawodnika i opiekuna)   

NAGRODY: sprzęt sportowy, akcesoria sportowe, puchary, medale i inne. 

HARMONOGRAM TURNIEJU: 

godz. 9:00 – 9:30 rejestracja drużyn 

godz. 9:30 – 10:00 losowanie drużyn, odprawa techniczna 

godz. 10:00 – 17:30 gry grupowe i   finałowe 

godz. 18:00 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród i dyplomów 

ZASADY GRY: 

 Boisko o wymiarach 40 x 20m., bramki 2 x 5m. 

 Czas gry: mecze eliminacyjne – 13 min., mecze półfinałowe i o miejsca - 15 min. 

 Na boisku 5 zawodników plus bramkarz. Zmiany zawodników systemem 

„hokejowym”, bez przerw w grze. 



 Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożna PZPN 

  

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Losowanie grup dokonane zostanie przez organizatorów przed rozpoczęciem turnieju. 

 Turniej rozgrywany będzie na Hali MOSiR i Hali Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w 

Ciechanowie. 

 W czasie turnieju na zakończenie pierwszego dnia turnieju planujemy zorganizowanie 

prezentacji dotyczącej naszego klubu dla uczestników turnieju, władz miasta oraz 

sponsorów. 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

 Organizator zapewnie opiekę medyczną podczas zawodów. 

 Organizator zapewnia napoje i słodki poczęstunek  dla uczestników turnieju. 

 Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkę nagrodę. 

 Drużyny przyjeżdżają na koszt własny. 

 Pozostałe koszty związane z organizacją ponoszą organizatorzy. 

 

Zgłoszenia do turnieju prosimy przysyłać: 

 Wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą na adres siedziby organizatora lub e-mailem (w formacie 

PDF) na adres mailowy koordynator@mksciechanow.pl lub biuro@mksciechanow.pl w 

nieprzekraczalnym terminie , który podany jest na Karcie Zgłoszenia. 
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