
Regulamin

Turnieju o Puchar Fundacji Mali Mistrzowie 2018

Organizator:

Fundacja Mali Mistrzowie

Termin:

26.05.2018 (9:00-15:00)

Kategorie wiekowe:

 Rocznik 2008

 Rocznik 2009

 Rocznik 2010

Miejsce:

Faza Grupowa

 Rocznik 2008- Orlik w Śledziejowicach (ul. Niedzielskich 28, 32-020 Śledziejowice)

 Rocznik 2009- Orlik w Wieliczce-Krzyszkowicach (ul. Krzyszkowicka 18A 32-020 
Wieliczka)

 Rocznik 2010- Orlik przy Solnym Mieście w Wieliczce (ul. Kościuszki 15, 32-020 
Wieliczka)

Faza Finałowa- Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce (ul. Bogucka 9, 32-020 
Wieliczka)

Cele turnieju:

 Turniej jest integralną częścią Międzynarodowego Turnieju Charytatywnego Salt 
Mine Cup (www.saltminecup.pl)

 Propagowanie sportu i zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży

 Nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników turnieju

System rozgrywek 

Turniej rozgrywany będzie systemem w 2 grupach (A i B) liczących po 4 drużyny, gdzie 
zespoły zagrają „każdy z każdym” (na przemian mecze grupy A i B)



1A-2A                                          1B-2B

3A-4A                                          3B-4B

1A-3A                                          1B-3B

2A-4A                                          2B-4B

1A-4A                                           1B-4B

2A-3A                                           2B-3B

O miejscu w grupie decyduje w kolejności: 

- ilość zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- różnica bramek, 

- większa ilość zdobytych bramek, 

- rzuty karne pomocnicze (3), 

- w przypadku identycznego bilansu więcej niż dwóch drużyn, obowiązuje dodatkowo tzw. 
„mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

Po zakończeniu rozgrywek grupowych , drużyny z miejsc 1 oraz 2 z grupy A grają ćwierćfinały 
z drużynami z miejsc 3 oraz 4 z grupy B.

1A – 4B

2A – 3B

1B – 4A



2B – 3A

Zwycięzcy powyższych spotkań awansują do fazy półfinałowej i będą rywalizować o miejsca 
1-4 , natomiast przegrani będą rywalizować o miejsca 5-8 zgodnie z załączoną „drabinką” 

Faza finałowa

Podstawowe przepisy:

 Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników

 Gramy 6 plus bramkarz

 Czas meczu 14 min

 zmiany hokejowe w strefie

 piłka nr 4

 rzut od bramki wykonuje bramkarz dowolnie

 auty wykonywane nogami

 kary czasowe 1-2 min



 wymiary boiska 55x25m (sztuczna nawierzchnia)

 wymiary bramek 5x2m

 organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przepisach

 pozostałe przepisy według zasad gry w piłkę nożną dla kategorii orlika

Koszt udziału : 

Koszt uczestnictwa każdego zawodnika to 20 zł .

Nagrody:

Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują puchary, zawodnicy medale.

Każdy zawodnik bierze udział w losowaniu nagród przekazanych od sportowców 
wspierających Naszą inicjatywę.

Organizator zapewnia:

 wodę dla każdej drużyny

 drobny poczęstunek

 wykwalifikowaną opiekę medyczną

Ubezpieczenie: drużyny uczestniczące w zawodach ubezpieczają zawodników na własny 
koszt

Badania lekarskie oraz dokumenty identyfikacyjne: drużyny mają obowiązek posiadać w 
dniu zawodów aktualne karty zdrowia swoich zawodników oraz dokumenty tożsamości w 
celu ewentualnej weryfikacji, za brak badań lekarskich odpowiedzialność ponosi trener 
drużyny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zarówno przed, po, jak i w 
czasie trwania zawodów.

Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego organizatorowi zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów informacyjnych oraz 
promocji.

Zgłoszenia do turnieju:

Karol Nędza:

 e-mail: nedza.apw@gmail.com

 tel.: 605279203

mailto:nedza.apw@gmail.com



