
Regulamin – Zaproszenie 
Halowy Polonia Tychy Cup 2016

ORGANIZATOR                                                                                                                            

Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy
Współorganizator: MOSIR Tychy

MIEJSCE I TERMIN   I KATEGORIE WIEKOWE                                                                      
HALA SPORTOWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 12, TYCHY

dnia: 13.11.2016 roku - zawodnicy rocznika  2010/11  (dziewczyny 2009 i młodsze)
dnia: 19.11.2016 roku - zawodnicy rocznika  2008/09 (dziewczyny 2007 i młodsze)
dnia: 20.11.2016 roku - zawodnicy rocznika  2006/07 (dziewczyny 2005 i młodsze)

Rozpoczęcie turniejów o godz 8:30 zakończenie o godz. 13:30

ZGŁOSZENIA                                                                                                                               
zgłoszenie należy wysłać na maila poloniatychy@gmail.com w razie pytań nr tel. do organizatorów.
Decyduje kolejność zgłoszenia! Dawid Kołodziejczyk 501780593

SPOSÓB ROZGRYWEK                                                                                                            

Dla roczników 2010/11
Turniej odbędzie się na dwóch boiskach w 2 grupach po 5 drużyn w grupie /10 DRUŻYN/. W 
sumie każda z drużyn rozegra 4-6 meczy po 10-12 minut. 

Turniej w formie zabawowej, bez tabel, bez wyników. Każda z drużyn otrzyma medale, dyplomy 
oraz słodycze. Turniej odbędzie się na 2 boiskach równocześnie. Bramki na boiskach o rozmiarze 5 
m (tyczki) Ilość osób w drużynie 12 + trener, zmiany hokejowe. 

Na boisku I, II 4+1 zawodników. Aut wybijany z nogi poprzez podanie do swojego zawodnika lub 
poprzez wprowadzenie piłki nogą do gry przez wybijającego aut. Z autu nie wolno uderzać 
bezpośrednio na bramkę. 

Piłka jest zawsze wprowadzana przez bramkarza na swojej połowie nogą lub ręką, nie wolno 
wybijać piłki poza połowę boiska przez bramkarza. Sędziowanie będzie prowadzone przez trenerów
drużyn lub Zawodniczki KKS Polonia Tychy organizatora turnieju. 

Dla roczników 2008/9 oraz 2006/07
Turniej odbędzie się na jednym boisku w 2 grupach po 4 drużyny w grupie /8 DRUŻYN/. W sumie 
każda z drużyn rozegra 4 mecze po min. 15 minut. na boiskach z bramkami o rozmiarze 3m.

Drużyny z miejsc:
pierwszych grają o 1 miejsce w turnieju
drugich grają o 3 miejsce w turnieju
trzecich grają o 5 miejsce w turnieju
czwartych grają o 7 miejsce w turnieju



Ilość osób w drużynie 12 + trener, zmiany hokejowe. 

Na boisku 5+1 zawodników. Aut wybijany z nogi poprzez podanie do swojego zawodnika lub 
poprzez wprowadzenie piłki nogą do gry przez wybijającego aut. Z autu nie wolno uderzać 
bezpośrednio na bramkę. 

Piłka jest zawsze wprowadzana przez bramkarza na swojej połowie nogą lub ręką, nie wolno 
wybijać piłki poza połowę boiska przez bramkarza. Sędziowanie będzie prowadzone przez sędziów 
podokręgu Tychy.

Turniej jest imprezą dla klubów sportowych. Każdy występujący zawodnik w drużynie musi mieć 
przynależność klubową do zgłoszonej drużyny w turnieju. Organizator nie dopuści do rozgrywek 
zespołów, w których będą występować zawodnicy z innych klubów. Po powzięciu takiej informacji 
drużyna zostanie zdyskwalifikowana 

W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn 
zainteresowanych, następnie różnica bramek oraz ilość bramek strzelonych /dotyczy rozgrywek 
grupowych/. 

Przypomina się opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy drużynę ustawić na środku boiska
w celu przywitania z przeciwnikami, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym 
podziękowaniu za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej. 

Drużyny z miejsc 1-3 otrzymają medale
Wszyscy otrzymają dyplomy

WPISOWE:                                                                                                                                        

Wpisowe w wysokości 250 zł od drużyny należy wpłacić na konto organizatora 

Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy

ul. Owczarska 27

43-100 Tychy

NIP 646-289-07-35
Nr. konta: PKO BP odział nr II Tychy 32 10202528 0000 0102 0282 2716

 

Organizator zapewnia:                                                                                                                        

1. Napoje oraz wyżywienie – Poczęstunek w Pizzerii Da Grasso znajdującej się w tym samym 
budynku co Hala Sportowa

2. ubezpieczenie zawodów, 
3. nagrody i wyróżnienia, 
4. sędziów w starszych kategoriach 2009-2006, 


