
Regulamin
  Turnieju Niepodległościowego

    o „Złotą Piłkę”
  w Halowej Piłce Nożnej

Komenda  ZHP  Chorągwi  Białostockiej  zaprasza  wszystkie  środowiska 

harcerskie z terenu chorągwi do udziału w Turnieju Niepodległościowym w Halowej 

Piłce Nożnej z okazji 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

1. Turniej odbędzie się 3 listopada 2012 /sobota/ w godzinach 9.00 – 17.00 w Szkole

Podstawowej nr 49 w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32 (dojazd MPK liniami 14, 20, 

23, 25, 28, 107). 

2. Organizatorem Turnieju jest ZHP Chorągiew Białostocka. Turniej zostanie

zorganizowany przy współpracy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku.

3. W turnieju mogą brać udział pięcioosobowe zespoły (4 zawodników + bramkarz) oraz 

5 rezerwowych zawodników.

4. Mecze będą rozgrywane na zasadzie losowania w następujących grupach:

I grupa: harcerze (10-13 lat)

II grupa: harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy (od 14 lat wzwyż)

III grupa: harcerki (10 – 13 lat)

IV grupa: harcerki starsze, wędrowniczki (14 – 25 lat)

5. W Turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie członkowie ZHP.

6. W trakcie Turnieju rozegrany zostanie mecz niespodzianka.

7. Losowanie drużyn i kolejność rozgrywania zawodów dokonują organizatorzy Turnieju 

w dniu rozgrywek. 

8. Rozgrywki będą trwały 2*10 minut.

9. Koszt – składka zadaniowa udziału jednego uczestnika w Turnieju wynosi: 8 zł



10. Zgłoszenia i składka zadaniowa przyjmowane są do dnia 31 października 2012 r. 

w Komendzie Białostockiej Chorągwi ZHP lub na adres e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

11. Nagrody najlepsze zespoły otrzymają „złota piłkę” wszystkie drużyny 

uczestniczące w Turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy.

12. Wejście na halę sportową możliwe będzie wyłącznie w zmienionym, miękkim

obuwiu. Wskazane jest by każda drużyna miała jednolite koszulki.

13. Każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu hali sportowej

i regulaminu Turnieju.

14. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników w

trakcie Turnieju.

15. O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizator i sędzia 

Turnieju.

16. Przy organizacji Turnieju wspierać będzie grupa instruktorów, wędrowników oraz

Chorągwiany Inspektorat Ratowniczo – Medyczny.

17. Wszyscy uczestnicy po złożeniu kart zgłoszeniowych będą ubezpieczeni.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej


