
I Ogólnopolski Turniej
 Halowej Piłki Nożnej

OLD BOYS (+35)

pod patronatem Radosława Michalskiego
Prezesa Pomorskiego ZPN
oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie



I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
OLDBOY +35

1. ORGANIZATOR TURNIEJU
- Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich
- Łukasz Balcer – Trąbki Wielkie

2. WSPÓŁORGANIZATORZY
- Urząd Gminy Trąbki Wielkie
- LKS Orzeł Trąbki Wielkie
- Gimnazjum im Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

3. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
        - Tomasz Kempa - V-ce Prezes GZ LZS
        -  Łukasz Balcer

4. PATRONAT
        - Radosław Michalski – Pomorski Związek Piłki Nożnej

  - Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie

5. PATRONAT MEDIALNY
-  Dziennik Bałtycki – Echo Pruszcza

RAMOWY PROGRAM

9.00 – 9.30 - Przyjazd zespołów i osób towarzyszących
9.45 – 10.00 - Uroczyste otwarcie turnieju

- przedstawienie i przywitanie przybyłych gości
      - przedstawienie i przywitanie zespołów
      - oficjalne otwarcie turnieju

10.00 – 16.00 - Rozgrywki turniejowe
(w turnieju udział weźmie 12-16 zespołów, które w wyniku losowania 
podzielone zostaną na 2 grupy – 12 zespołów, 3 grupy – 15 zespołów, 4 grupy
16 zespołów )

16.30 – 17.00 - Zakończenie turnieju
- wręczenie dyplomów i pucharów dla zespołów - uczestników turnieju
- wręczenie dyplomów i nagród indywidualnych: „Król Strzelców”, 
„Najlepszy bramkarz”, „Najlepszy zawodnik”
- oficjalne zakończenie  turnieju 

UWAGA!!!
a) Po turnieju przeprowadzona będzie licytacja sportowych pamiątek przekazanych przez 

uczestników turnieju, piłkarzy i innych znanych polskich sportowców
b) Uzyskane środki finansowe przeznaczone będą  dla pokrzywdzonych przez los 

mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
c) WSZYSCY CI, KTÓRZY BĘDĄ KIBICOWAĆ DRUŻYNOM PODCZAS TURNIEJU

MAJĄ SZANSĘ  NA WYLOSOWANIE ATRAKCYJNYCH NAGRÓD ufundowanych
przez sponsorów i organizatorów turnieju



REGULAMIN

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
5 marca 2016 ( sobota ) - Hala sportowa Gimnazjum im Kazimierza Jagiellończyka w 
Trąbkach Wielkich

2. SKŁADY ZESPOŁÓW
a) w turnieju uczestniczą drużyny, których skład wpisany jest do listy zgłoszeń przed 

rozpoczęciem Turnieju
b) lista zgłoszeń od pierwszego występu do jego zakończenia jest niezmienna
c) drużyny rozgrywają pomiędzy sobą zawody występując w 5-cio osobowym składzie (w tym

bramkarz)
d) zmiany zawodników -„lotne”
e) zawody nie mogą być rozpoczęte ani kontynuowane gdy jedna z drużyn ma mniej niż 3 

zawodników (w tym bramkarza)
 
3. SPOSÓB ROZEGRANIA TURNIEJU

a) w  turnieju udział  weźmie 12 drużyn, które w drodze losowania podzielone zostaną na 2    
grupy, w przypadku większej ilości drużyn : 15 zespołów – 3 grupy, 16 zespołów – 4 grupy

b) zawody w grupach rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”
c) o kolejności zajętych miejsc w grupach decydują:                                                                    

- ilość zdobytych punktów (zwycięstwo -3 pkt-y, remis-1 pkt, porażka –0 pkt-u)                   
-wynik bezpośredniego pojedynku –w przypadku równej ilości punktów)                 

d) -dodatkowa tzw. mała tabela składająca się z zainteresowanych awansem drużyn                   
e)   w przypadku gdy zdobyte punkty i wynik bezpośredniego pojedynku nie rozstrzyga
f)   problemu
g) drużyny, które w swych grupach zajmą dwa pierwsze miejsca   lub pierwsze miejsca i drugie

miejsce z najlepszym wynikiem z trzech grup                                                                     
-przy 12 zespołach i dwóch grupach - grać będą 2 półfinały w zestawieniu A1-B2, A2-B1 
-przy 15 zespołach i trzech grupach – grać będą 2 półfinały w zestawieniu A1-najlepsza 
drużyna z drugich miejsc, B1-C1                                                                                         
-przy 16 zespołach i czterech grupach – grać będą 4 ćwierćfinały w zestawieniu A1-B2, B1-
A2, C1-D2, D1-C2 a następnie 2 półfinały w zestawieniu zw. A1-B2 – zwB1-A2, zw. C1-
D2 – zw. D1-C2

h) drużyny przegrywające półfinał grają mecz o III –IV m-ce
i) drużyny zwycięskie grają FINAL -o I i II m-ce
j) czas zawodów: w rozgrywkach grupowych-1 x 8minut; w półfinałach i meczu o III miejsce 

-1 x 12minut, a w finale -2 x 10 minut z 1 minutową przerwą na zmianę stron boiska

4. ZASADY GRY:
a) nie obowiązuje przepis gry o spalonym
b) dozwolona jest gra w wyznaczonym polu gry – gdy piłka znajdzie się poza nim sędzia 

odgwizduje aut
c) wrzut z autu -piłka wybijana jest nogą, z tym, że zawodnik wykonujący wrzut może także 

osobiście wprowadzić piłkę do gry
d) w celu umożliwienia wprowadzenia piłki do gry podczas jej wybijania z autu,zawodnik 

drużyny przeciwnej nie może znajdować się bliżej jak 2m od wybijającego. Notoryczne 
naruszanie tej zasady przez tego samego zawodnika, karane będzie karą krótkiego 
wykluczenia z gry –1 minuta

e) aut bramkowy - wznawiany jest rzutem od bramki (piłka stojąca w dowolnym punkcie
pola bramkowego)

f) rzut wolny pośredni –np. piłka odbita od sufitu
g) rzut rożny –z narożnika boiska
h) w celu umożliwienia wprowadzenia piłki do gry podczas wybijania rzutu rożnego,



zawodnik drużyny przeciwnej nie może znajdować się bliżej jak 2 m od wybijającego.
Notoryczne naruszanie tej zasady przez tego samego zawodnika, karane będzie karą 
krótkiego wykluczenia z gry –1 minuta

i) bramkarz nie może złapać w ręce piłki podanej przez współpartnera
j) bramkarz złapanej piłki nie może trzymać dłużej jak 5 sekund
k) bramkę można zdobyć:                                                                                              

-bezpośrednio z akcji                                                                                                                
-z rzutu wolnego bezpośredniego,
-z rzutu od bramki,
-z rzutu karnego,
-z rzutu rożnego,
-z rozpoczęcia gry.

l) bramka nie może być zdobyta:   
-z rzutu wolnego pośredniego,
-z wrzutu z autu,
-z rzutu wolnego bezpośredniego jeśli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu

m)  bramki 5x2m, piłka „5

UWAGA!
Wszystkich grających obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem !!

a-  zawodnik wykonujący wślizg nogami na piłkę – kara 1 min. wykluczenia z gry + rzut 
pośredni
b- zawodnik wykonujący wślizg nogami na nogi przeciwnika – kara 2 min. wykluczenia z gry +
rzut wolny bezpośredni lub rzut karny
c- bramkarz w polu karnym wykonujący wślizg nogami na piłkę –kara 1 min. wykluczenia z
d- gry + rzut pośredni
e- bramkarz w polu karnym wykonujący wślizg nogami na nogi przeciwnika –kara 2 min. 
wykluczenia z gry + rzut karny
f- bramkarz wykonujący wślizg poza polem karnym –jak każdy zawodnik z pola

Zawody prowadzą sędziowie, których ocena faktów związanych z grą i 
podjęte decyzje są ostateczne.

5. NAGRODY

1. Nagrody drużynowe:
-cztery pierwsze drużyny puchary, medale, dyplomy
-drużyny za zajęcie kolejnych  miejsc  dyplomy.

2. Nagrody indywidualne w formie statuetek otrzyma : najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz
oraz król strzelców

6. ZGŁOSZENIA i ZASADY FINANSOWE

1. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać u organizator w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 
lutego 2016 roku telefonicznie lub e-mail na podane w regulaminie dane organizatorów

2. W turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości 400 zł., płatne na konto GZ LZS w Trąbkach 
Wielkich : Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr konta: 07 8335 0003 0300 0088 
2000 0010 z dopiskiem Turniej Oldoys +35, nazwa drużyny oraz rodzajem opłaty (wpisowe) do
20.02.2016 r. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail lksblekitni97@wp.pl. Nie 
uiszczenie opłaty w tym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników i 
uzupełnieniem ligi poprzez inną wyznaczoną przez organizatora drużynę z listy rezerwowej.



7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozgrywki Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldboys +35  odbędą się 5 marca
2016 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im Kazimierza Jagiellończyka, ul. Sportowa 2 w
Trąbkach Wielkich

2. Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek zobowiązuje się do stosowania  i przestrzegania
niniejszego regulaminu, a wszelkie tłumaczenie się brakiem nieznajomości przepisów w nim
zawartych nie będzie uwzględniane.

3. Organizator  Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldboys +35 zabezpiecza obsadę
sędziowską, obsługę medyczną, dokumentację rozgrywek, znaczniki, piłki oraz ciepły posiłek
dla wszystkich uczestników

4. Organizator  Ogólnopolskiego  Turnieju  Halowej  Piłki  Nożnej  Oldboys  +35  nie  ubezpiecza
zawodników,  trenerów  oraz  uczestników  od  nieszczęśliwych  wypadków  i  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  stan  zdrowia  zgłoszonych  zawodników.  Leży  to  w  kompetencji
kierownika, trenera drużyny lub samego zawodnika.

5. Organizator Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldboys +35 nie odpowiada za
rzeczy zagubione przez uczestników podczas trwania zawodów.

6. Za szkody powstałe w miejscu rozgrywania turnieju odpowiedzialność finansową ponosi osoba
winna ich spowodowania

7. Za  powstałe  wypadki  z  winy  uczestników  turnieju  oraz  osób  postronnych  organizator  nie
odpowiada.

8. Organizator w nagłych wypadkach zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

9. Organizatorem  Ogólnopolskiego  Turnieju  Halowej  Piłki  Nożnej  Oldboys  +35  jest  Gminne
Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich

10.O sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator

11.Prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu posiada Organizator.

12.Wszelkie informacje oraz relacje z pojedynków dostępne będą na stronie internetowej 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich www.lzs.e-trabki.pl

Organizator

 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich.

 NIP :  5932290921

 REGON:  192488030

 Nr konta: 07 8335 0003 0300 0088 2000 0010

 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

 www.lzs.e-trabki.pl

Kontakt

 Gminne Zrzeszenie LZS, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie

 Tel: 663-535-618 – Tomasz Kempa – v-ce Prezes GZ LZS

 E-mail: lksblekitni97@wp.pl

oraz

 Łukasz Balcer Tel : 513-475-333

ORGANIZATOR

http://www.okis-zukowo.pl/
mailto:lksblekitni97@wp.pl
http://www.lzs.e-trabki.pl/


LISTA ZGŁOSZENIOWA

NAZWA DRUŻYNY

L.P IMIĘ I NAZWISKO NR NA
KOSZULCE

STRZELONE BRAMKI

1 2 3 4 5 6 7 RAZEM


