
Halowy Turniej Piłki Nożnej 
 Policjantów i Strażaków OSP 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  
 

I. ORGANIZATOR: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9, tel. 032 4488931 e-mail basen@miedzna.pl 
II. CEL: 
- popularyzacja gry w halową piłkę nożną 
- integracja służb mundurowych  
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku 
- eliminacje OSP Gminy Miedźna do zawodów powiatowych 
III. TERMIN I MIEJSCE: 
Turniej zostanie rozegrany 5 stycznia 2013r. (sobota) w Hali Sportowej                         
w Gilowicach ul. W. Korfantego 38, początek turnieju godz. 1000. 
IV. UCZESTNICTWO: 
W zawodach udział wezmą zaproszone drużyny z: 
- Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu 
- Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
- OSP Brzeszcze – Bór  
- OSP Bojszowy  
- OSP w Górze 
- OSP w Woli 
- OSP w Miedźnej 
- OSP w Gilowicach 
Zawodnicy występujący w poszczególnych drużynach muszą posiadać status 
policjanta i strażaka.  
V. ZASADY GRY: 
- w turnieju biorą udział drużyny 5-cio osobowe + 3 zawodników rezerwowych 
- wszystkich uczestników turnieju obowiązują stroje sportowe i obuwie halowe  
- mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej  
- turniej rozgrywany będzie w/g obowiązujących przepisów halowej piłki nożnej 
- planowana liczba zespołów – 8 drużyn (2 grupy po 4 drużyny)  
- system rozgrywek „każdy z każdym” w grupach, następnie półfinały przeplatane 
meczami o miejsca VII i V, mecz o III miejsce i finał   
- czas trwania meczu 2 x 5 min. 
VI. NAGRODY: 
Pamiątkowe medale, puchary i dyplomy. 
VII. ZGŁOSZENIA 
Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 2 stycznia 2012r. na adres 
organizatora basen@miedzna.pl lub tel. 519347291 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Komisję sędziowską powołuje organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.  
4. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.  

 

ZAPRASZAMY 
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HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POLICJANTÓW             
I STRAŻAKÓW 

 
Gilowice 5 stycznia 2013r. 
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