
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXIV TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

im. ALEKSANDRA HARABASZA

1. CEL
 Uczczenie pamięci wybitnego trenera i wychowawcy młodzieży
 Popularyzacja halowej piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej
 Promocja zdrowego trybu życia

2. ORGANIZATOR
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury 
Technicznej, 07- 410 Ostrołęka, ul. Hallera 10 

3. TERMIN i MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w dniach 25-26 listopada 2017r. w hali 
widowiskowo-sportowej MZOS-TiIT im. Arkadiusza Gołasia, ul. Traugutta 1, 
początek  turnieju w sobotę o godz. 10.00

4. WARUNKI TECHNICZNE
Boisko o powierzchni gry 40 m x 20 m, bramki 5 x 2 m.

5. UCZESTNICTWO
 Turniej zostanie rozegrany w roczniku 2005 i młodsi,

uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji
szkolnej

 Drużyna składa się z 6 zawodników (5 + bramkarz)
 Klub może maksymalnie zgłosić 14 zawodników i trzy osoby towarzyszące.
 W turnieju planowany jest udział 12 drużyn
 Czas gry 15 minut

6. SYSTEM ROZGRYWEK
 Drużyny zostaną w drodze losowania podzielone na 2 grupy rozegrają 

mecze „każdy z każdym”. Z każdej grupy do finału awansują cztery 
zespoły.

Finał A, rozegrany zostanie systemem pucharowym.
Finał B rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym „

 Odprawa techniczna w dniu 25.11.2017r. o godz. 9.30 w sali nr 2 
hali sportowo-widowiskowej  przy ul. Traugutta 1

7. NAGRODY
 Sprzęt sportowy za miejsca I-III
 Puchary za miejsca I – III
 Dyplomy dla wszystkich drużyn
 Najlepszy zawodnik turnieju – nagroda rzeczowa
 Najlepszy bramkarz turnieju – nagroda rzeczowa
 Najlepszy strzelec turnieju – nagroda rzeczowa
 Trenerzy trzech najlepszych drużyn – nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 300,00 zł, II miejsce – 250,00 zł, III miejsce – 200,00 zł.

8. FINANSE
 Wpisowe od zespołu – 250,00 zł
 Nocleg 25/26.11.2017 w internacie 30,00 zł od osoby - 120 miejsc (kaucja za 

ewentualne szkody w internacie - 100,00 zł)
 Wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie, obiad) – 48,00 zł od osoby w stołówce 

internatu I LO

9. ZAKWATEROWANIE
Internat I LO (ul. Traugutta 1) – możliwość zakwaterowania  dzień
przed imprezą, tj. 24/25.11.2017 r.
Opiekunowie drużyn ponoszą pełną odpowiedzialność za  swoich
podopiecznych.

10. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia z podaniem ilości zawodników i opiekunów oraz zamówienie na 
wyżywienie i zakwaterowanie prosimy nadsyłać do dnia 6 listopada 2017r. na 
adres: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury 
Technicznej w Ostrołęce, ul. Hallera 10, 07- 410 Ostrołęka, tel.  29 760 68 68 wew
17, fax : 29 760 69 45 lub marketing1@mzostiit.ostroleka.pl  - Sabina Sienkiewicz.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 
regulaminu

ZAPRASZAMY, ŻYCZYMY SUKCESU
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