
 

XI Szkolny Turniej Piłki Nożnej  

im. Św. Stanisława Kostki 

 

Regulamin 
1. Nazwa imprezy: 

 XI Szkolny Turniej Piłki Nożnej im. Św Stanisława Kostki.  
 

2. Cel imprezy: 

 Popularyzacja aktywnych form rekreacji fizycznej wśród dzieci powiatu mławskiego. 

 Integracja poszczególnych środowisk  poprzez sport. 

 Wyłonienie mistrza turnieju. 
 

3. Organizator: 

 Parafia Świętego Jana Kantego. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie  

tel.23/655 15 71, fax 23/655 15 79,  602-179-874 

 www.mosir.mlawa.pl ; e-mail mosir@mosir.mlawa.pl lub akarpinski@mosir.mlawa.pl  
 

4. Miejsce zawodów: 

 Turniej odbędzie się 18.09.2018r na Stadionie Miejskim w Mławie. 

 Rejestracja drużyno godz. 9.00, rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 

 W razie niepogody turniej zostanie przeniesiony na sale sportowe wskazane przez 

organizatora. 
 

5. Warunki uczestnictwa: 

 W turnieju może wziąć udział każda drużyna składająca się z 10 zawodników szkół 

podstawowych oraz  szkół średnich. 

 Uczestnicy zobowiązani są posiadać strój i obuwie sportowe (boisko trawiaste - lanki, 

sala buty halowe) 

 Szkoły Podstawowe –  wymiary boiska 20x40m (pole jak w piłce ręcznej, piłka 

czwórka składy wyjściowe 5+1), Szkoły Średnie oraz klasy gimnazjalne – boisko 

40x50m (piłka piątka składy wyjściowe 6+1) 

 Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do Organizatora do dnia 17.09.2018r na adres 

MOSiR. 
 

6. Sposób przeprowadzenia rozgrywek: 

 Czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju 

 O zajęciu miejsc decyduje kolejno: 

a) Liczba zdobytych punktów – zwycięstwo 3pkt.  remis – 1pkt.  przegrana – 0pkt. 

b) Przy równej liczbie zdobytych punktów decyduje: 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

http://www.mosir.mlawa.pl/
mailto:mosir@mosir.mlawa.pl
mailto:akarpinski@mosir.mlawa.pl
http://www.mosir.mlawa.pl/


 wynik bezpośrednich spotkań  

 różnica bramek 

 większa ilość strzelonych bramek 

7. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach: 

 Szkoły Podstawowe kl. IV – VI  

 Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII + trzecia klasa Gimnazjum  

 Szkoły Średnie  
 

8. Nagrody: 

 Puchary dla szkół 

 Dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii medale 

 Nagrody dla najlepszego zawodnika 

 Nagrody dla najlepszego bramkarza 

 Najskuteczniejszego strzelca 
 

9. Zasady finansowania: 

 Uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z udziałem w turnieju 

 Organizator zapewnia posiłek oraz wodę 
 

10. Postanowienia końcowe: 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator 

 

 

                                                                                        Organizator 


