
                                                                         

 

 

 

REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU AGA-TOMA CUP 2021  

I. ORGANIZATOR: Sportowe Biuro Podróży Aga-Toma 

Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz 

ul. Kwiatowa 9, 78- 460 Barwice 

NIP 673-149-74-26 

II. MIEJSCE I TERMIN: Świdwin 

1. Hala ZSR w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 

2. Terminy: 

 09-10.01.2021 – rocznik 2009 

 16-17.01.2021 – rocznik 2011 

III. CELE: 

1. Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

2. Rozwijanie sportowych zainteresowań 

3. Integracja dzieci i młodzieży 

4. Wychowanie młodych zawodników w duchu FAIR PLAY 

IV. UCZESTNICY: 

1. Turniej dedykowany jest dla dwóch kategorii wiekowych: 

 U 11 - dzieci urodzone w 2009 r. i młodsze:   

 U 9 - dzieci urodzone w 2011 r. i młodsze:   

 We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się udział dziewczynek starszych o dwa 

lata od limitu wiekowego, do którego zgłoszona została drużyna, 

 Kluby mają możliwość zgłoszenia dowolnej liczby drużyn, w każdej kategorii wiekowej, 

 Każdy klub może zgłosić dowolną ilość osób towarzyszących (trener,  dodatkowy 

opiekun, kierowca, rodzic, itp.). Na 12 osób pełnopłatnych 1 trener/opiekun gratis, 

V. ROZGRYWKI 

1. Uczestnicy grać będą w hali ZSR w Świdwinie 

2. Bramki 3x2 

3. W obu kategoriach 4 zawodników + bramkarz 

4. Piłka nr 4 

 



                                                                         

 

VI. NAGRODY 

1. W każdej kategorii wiekowej uczestnicy turnieju otrzymają: 

 Każda drużyna puchar,  

 Każdy zawodnik medal,  

 Najlepsi zawodnicy - nagrody indywidualne 

VII. ATRAKCJE DODATKOWE 

1. W ramach turnieju każda drużyna otrzyma wejściówki 2 godzinne do Parku Wodnego RELAX  

w Świdwinie, 

2. W sobotę po rozgrywkach grupowych w godzinach 20 00 – 21 00 odbędzie się pokaz i warsztaty 

trików piłkarskich w wykonaniu Dawida Krzyżowskiego, który jest m.in. ćwierćfinalistą 

Mistrzostw Świata w Brazylii,  

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Oferta obejmuje kompleksową, profesjonalną organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci z 

możliwością zakwaterowania i wyżywienia, 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie na mail organizatora czytelnie wypełnionej KARTY 

UCZESTNICTWA, wpłaty wpisowego oraz w przypadku osób zakwaterowanych w internacie 

wniesienia stosownej opłaty, 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i o zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości do okazania na prośbę organizatora 

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA  

1. Wpisowe  

- 300 zł od drużyny 

- 250 zł w przypadku zgłoszenia dwóch drużyn w jednym turnieju, 

2. Zawodnicy: 

- 160 zł/os. W cenie zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu w sobotę do obiadu w niedzielę 

- 210 zł/os przy zakwaterowaniu i wyżywieniu w piątek od kolacji do obiadu w niedzielę  

X. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Każdy klub zgłaszający się do udziału w turnieju AGA-TOMA Cup 2021, zobowiązany jest do 

uiszczenia w/w opłat, 

2. Brak wpłaty powoduje przesunięcie drużyny na listę rezerwową i w konsekwencji może 

spowodować usunięcie z listy uczestników 

3. Organizator dokonuje rozliczeń finansowych (wystawia faktury) z klubem, który zgłosił drużynę, 

4. W przypadku potrzeby wystawienia faktur indywidualnych należy ten fakt zgłosić do 

organizatora w momencie rozliczania zakwaterowania i wyżywienia. Wszelkie zapotrzebowania 

na faktury indywidualne po tym terminie nie będą uwzględniane.  

5. Istnieje możliwość zapłaty za zakwaterowanie i wyżywienie przez uczestników BONEM 

TURYSTYCZNYM !!! 

6. Wystawienie faktury indywidualnej spowoduje pomniejszenie kwoty faktury wystawionej za 

zakwaterowanie i wyżywienie na klub, 

XI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. Przewiduje się udział max. 12 drużyn, które podzielone zostaną na grupę A i B 

2. Pierwszego dnia w grupach eliminacyjnych mecze rozgrywane będą 2 x 8 minut. Grupa A  

w godzinach 9 00 – 14 00 i grupa B w godzinach 14 00 – 19 00. 



                                                                         

 

3. Drugiego dnia w finałach mecze trwać będą 2 x 10 minut 

4. Każda drużyna rozegra min. 130 min) 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz sędziów zrzeszonych w ZZPN 

6. Każdy zespół zobowiązany jest do występowania w turnieju w jednakowych, ponumerowanych 

koszulkach, 

7. Zawodnicy grają w butach halowych, 

8. Na ławce dla zawodników rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy na zmianę oraz 

trener i kierownik,  

XII. PROGRAM TURNIEJU 

1. Pełny program jest integralną częścią regulaminu (dostępny jest także na stronie organizatora 

http://aga-toma.pl/aga-toma-cup) 

XIII. WYNIKI I TABELE 

1. W przypadku gry w grupach za rozegrany mecz przyznawana będzie odpowiednio 

liczba punktów: 

- za wygraną 3 punkty 

- za remis 1 punkt 

- za przegraną 0 punktów 

2. O ostatecznym miejscu w tabeli decydują w pierwszej kolejności punkty, a przy ich równej ilości: 

 w razie dwóch drużyn z taką samą ilością punktów    

- wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami   

- korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich 

meczach w grupie   

-  przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek 

- rzuty karne 

 w razie większej ilości drużyn z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje: 

- wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami (mała tabela)    

- korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, z meczów między 

zainteresowanymi drużynami   

- przy takiej samej różnicy bramek, większa ilość zdobytych bramek   

- korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami, we wszystkich 

meczach w grupie   

- przy takiej samej różnicy bramek we wszystkich meczach w grupie, większa ilość 

zdobytych bramek   

- rzuty karne 

3. Po rozgrywkach grupowych do dalszej części przechodzą drużyny, które wygrywają swoje mecze 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia meczów mistrzowskich o wyniku decydować będą rzuty 

karne, strzelane po 3 a następnie do rozstrzygnięcia. 

XIV. PRZEPISY GRY:  

1. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w wyznaczonej strefie (najpierw 

schodzi zawodnik, dopiero wtedy może wejść następny zawodnik) 

2. Bramkarz nie może łapać piłki zagranej nogą od swojego zawodnika (wyjątkiem jest zagranie 

głową, klatką piersiową, brzuchem) 

3. Bramkarz wznawia grę w dowolny sposób, 

http://aga-toma.pl/aga-toma-cup


                                                                         

 

4.  rozpoczęcie gry i wznowienie gry z autu odbywa się nogą dowolnie przez uderzenie piłki przy 
czym piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm) lub 
wprowadzenie dryblingiem na boisko. Wznawiając grę z linii bocznej nie ma możliwości 
zdobycia bezpośredniej bramki, 

5. Przy z aucie, rożnym lub wolnym zawodnicy drużyny przeciwnej powinni być w odległości 

minimum 3 metry od piłki, 

6. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów,  

7. Przepis o spalonym nie obowiązuje  

8. Kary indywidualne: zmiana ukaranego zawodnika na 2 minuty (pierwsza kara) i 5 minut (druga 

kara) - zespół gra w komplecie. Trzecia kara indywidualna pozbawia zawodnika dalszej gry  

w danym meczu 

9. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów 

XV. USTALENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje organizator 

2. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego akceptację 

3. Osoby zgłaszające do udziału w turnieju są odpowiedzialne za uczestników  

w trakcie trwania turnieju a także za szkody powstałe w trakcie zawodów, 

4. Organizatorem turnieju jest Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz z siedzibą ul. Kwiatowa 9, 78-460 

Barwice, NIP 673-149-74-26 

W sprawach organizacyjnych osobą do kontaktu jest Grzegorz Tomaszewicz,  

tel. 608 88 99 30, mail. biuro@aga-toma.pl, 

mailto:biuro@aga-toma.pl

