
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ZHP W TORUNIU 
 

Termin: 26 – 27 kwietnia 2014 r. 
Miejsce: hala sportowa przy Zespole Szkół NR 28, ul. Przy Skarpie, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 ul. Warszawska 1/5 Toruń. 
Koszt: 20 zł od uczestnika, 15 zł opiekun. 
Zespoły: Zespół musi liczyć minimum 5 osób w tym bramkarz + nieograniczona 
liczba rezerwowych, jeden opiekun na 15 osób. 
Istnieje możliwość noclegu dla zespołów z piątku na sobotę oraz możliwość 
przyjazdu kibiców (15 zł za osobę). 
 
Kategorie: 
I harcerki młodsze (10-13 lat) 
II harcerki starsze (14-99 lat) 
III harcerze młodsi (10-13 lat) 
IV harcerze starsi (14-99 lat) 
 
Plan turnieju: 
26 kwietnia: 
8.00 – 9.00 Kwalifikacja zespołów, zakwaterowanie 
9.00 – 19.00 Rozgrywki grupowe (14.00-15.00 Przerwa na obiad) – ZS28, IVLO 
19.00 – 20.00 Kolacja 
20.00 – 21.00 Niespodzianka 
27 kwietnia: 
8.30 Śniadanie 
9.00 – 16.00 Mecze finałowe – ZS28 
 
Zapewniamy: 
- plakietkę turnieju dla każdego z uczestników, 
- wodę do ugaszenia pragnienia, 
- puchar dla najlepszej drużyny w każdej kategorii, 
- dyplomy dla każdego zespołu, 
- nagrody dla 3 najlepszych drużyn w każdej kategorii, 
- ciepły obiad w sobotę, 
- ciepłą herbatę do posiłków, 
- dobrą zabawę, 
- ubezpieczenie od NNW. 
 
Ekwipunek: 
- prowiant na śniadania i kolację we własnym zakresie, 
- dojazd do Torunia we własnym zakresie,  
- strój sportowy – jednolity kolor koszulki dla całego zespołu (ustalony na spotkaniu 
z kapitanami), obuwie na halę.  
Komenda turnieju:  

Komendant: hm. Artur Majerowski HR (tel. 667 35 40 30), 
artur.majerowski@zhp.net.pl  
Z-ca komendanta: pwd. Adam Wiznerowicz, adamwiznerowicz@gmail.com  
Kwatermistrz: Marta Rynecka, marta.rynecka@zhp.net.pl 
Szef biura: pwd. Karolina Majerowska, karolina.majerowska@zhp.net.pl  
 
Zgłoszenia zespołów przyjmujemy do dnia 7 kwietnia 2014 r. Prosimy 
wysyłać je drogą mailową do szefa biura turnieju. 
 

Wpłaty za turniej proszę dokonać na konto:  

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń,  
ul. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń  
BANK ZACHODNI WBK S.A. Numer 13 1090 1506 0000 0000 5002 0225 
W tytule proszę wpisać: „Składka członkowska zadaniowa za turniej” oraz nazwę 
drużyny.  
 
Regulamin II Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej ZHP w Toruniu  
1. W każdej drużynie występuje czterech zawodników w polu + bramkarz oraz 
dowolna ilość zawodników rezerwowych (minimum 1 rezerwowy).  
2. Wszystkie mecze są rozgrywane wg reguł obowiązujących w halowej piłce 
nożnej. Czas trwania spotkania: 2x10 minut + 2 minuty przerwy.  
3. Każdy zawodnik może wystąpić tylko w jednej kategorii wiekowej (zgodnie ze 
swoim wiekiem) i jednej wybranej drużynie. W przypadku naruszenia tego punktu, 
drużyny zostaną zdyskwalifikowane, a ich przeciwnikom zostaną przyznane 
walkowery 3:0.  
4. W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie działający członkowie drużyn 
(innej jednostki) ZHP lub innej organizacji harcerskiej, którzy mają opłacone 
składki harcerskie za I kwartał 2014 r. Przy zgłoszeniu drużyny na turniej każdy 
drużynowy (lider instruktor) musi oświadczyć, że zgłoszeni zawodnicy są 
członkami danej jednostki. W czasie kwalifikacji drużyn na turniej każdy z 
uczestników zobowiązany jest okazać organizatorom książeczkę harcerską lub 
instruktorską, albo kartę członkowską. W razie braku dokumentu zawodnik nie 
zostanie dopuszczony do gry. 
 Opiekunem może być pełnoletni instruktor harcerski z opłaconymi składkami, 
pełnoletnia osoba po ukończonym kursie dla wychowawców z wykupionym OC lub 
nauczyciel.  
5. Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie przystosowane do gry na hali 
sportowej. Obowiązkowo: koszulki wszystkich zawodników danej drużyny muszą 
być jednakowego koloru. Kolor koszulki drużyna podaje w zgłoszeniu na turniej. W 
razie spotkania się zespołów o tym samym kolorze koszulek, losowo wybierana 
jest drużyna, która ubierze kamizelki-znaczniki. 
6. W dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 17 odbędzie się w Komendzie Hufca Toruń 
losowanie grup i par. Na spotkanie zapraszamy kapitanów zespołów. Przybycie na 
spotkanie nie jest obowiązkowe. 
7. Kapitanowie otrzymają drogą elektroniczną plan rozgrywek do dnia 19 kwietnia 



2014 r.  
8. Ilość drużyn w turnieju jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia wraz z 
wpłatą. Od ilości zgłoszeń zależy system rozgrywanych meczy (ilość grup, system 
play-off). Organizatorzy są w stanie przyjąć około 25 zespołów. 
9. Każdy zespół ma zagwarantowane rozegranie 3 meczów w turnieju. 
10. Wszystkie mecze będą sędziowali uprawnieni do tego sędziowie. 
11. Punktacja. Za każdy wygrany mecz zespół otrzymuje 3 duże punkty, za remis 
1 punkt. W razie zdobycia tej samej ilości punktów przez dwa zespoły bierze się po 
uwagę wynik meczu, w którym te zespoły ze sobą grały. W razie dalszego remisu 
liczy się ilość strzelonych bramek w turnieju. Jeżeli nadal wynik jest remisowy, 
liczy się mniejsza ilość straconych bramek.  
12. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje Prawo Harcerskie i gra na 
zasadach fair play. W razie niestosowania się zawodnika do tych zasad sędzia ma 
prawo ukarać zawodnika kartką: żółtą lub czerwoną (usunięcie zawodnika z 
danego i kolejnego meczu). 
W razie niestosowania się do tych zasad przez cały zespół zostanie on usunięty z 
turnieju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej ZHP w Toruniu dofinansowany jest 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminę 
Miasta Toruń. 
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