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Zaproszenie  
na I TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ o PUCHAR POMORZA BRANŻY DACHOWEJ  

  
1.Cele: 

 popularyzacja piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego i ościennych, 
 integracja środowiska dekarzy i firm współpracujących,   
 propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dekarzy i firm handlowych, 
 wpajanie gry według zasad „fair-play”. 

2. Organizatorzy i sponsorzy: 
 Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, GOSRiT Luzino  
 Patronat medialny Miesięcznika DACHY oraz lokalnych mediów. 
 MARMA P.F, FAKRO, PLANNJA, BENDERS, GALECO,  WA-BIS, WURTH, B.PRO.  

3. Termin i miejsce: 
 Turniej zostanie rozegrany  dnia 24.03.2012 ( sobota od 8:00 - 18:00 ) 
 Miejscem rozgrywania spotkań będzie Hala Widowiskowo-Sportowa GOSRiT w Luzinie  

przy ul. Mickiewicza 22 
4. Uczestnicy: 
 Organizatorzy przewidzieli udział 8 - 10 drużyn z województwa pomorskiego i ościennych.  
 O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń drużyn.  
 Potwierdzeniem udziału w turnieju jest zgłoszenie drogą elektroniczną listy uczestników poprzez 

e-mail: pglk@wp.pl oraz wpłacenie na konto organizatora symbolicznego wpisowego w wysokości 
50 zł do dnia 10.03.2012 r.  Numer konta bankowego: BZWBK 32109011020000000117298523 
„tytułem wpisowe DEKARZ CUP 2012". Dodatkowych Informacji w sprawie organizacji turnieju 
udziela Pan Piotr Grudzień pod nr tel.: 663630021  

5. Regulamin skrócony: 
 drużyny składają się z 10 zawodników, na boisku grają zespoły 5 osobowe (4 + bramkarz), 
 bramki o wymiarach 5x2, 
 drużyny podzielone zostaną na 2 grupy (po 4-5 w każdej) w których zagrają systemem każdy z 

każdym, półfinał i finał, 
 Grupa A i B  swoje mecze rozgrywać będzie od godziny 8.00 do godziny 18.00,  
 czas trwania jednego meczu w grupie wynosi 2x10 minut ciągłej gry, 
 zmiany zawodników w systemie hokejowym, 
 szczegółowy harmonogram meczy, składy grup oraz szczegółowe zasady organizator prześle 

 drogą e-mail do dnia 17.03.2012r. 
 wszyscy zawodnicy muszą być wytypowani przez firmę handlową i posiadać swojego 

kierownika ( opiekuna ) drużyny , 
 organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, 
 organizator zapewnia opiekę medyczną oraz sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

6. Punktacja: 
 za zwycięstwo w meczu grupowym zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt. 
 kolejności w grupie decyduje: ilość zdobytych punktów, lepsza różnica bramek, większa ilość 

strzelonych bramek, bezpośrednie spotkanie. 
7. Nagrody: 
 dla wszystkich zespołów przewidziano puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
 będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca, bramkarza turnieju , wyróżnieni 

zawodnicy otrzymają pamiątkowe upominki, 
 przewidziana jest nagroda fair-play dla najsympatyczniejszej drużyny. 

8. Postanowienia końcowe: 
 Kwestie sporne rozwiązuje sędzia główny zawodów oraz organizator którzy mają głos 

decydujący. 
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