
 
  
   
  
 
  

 

 
1/1 

 

Adres siedziby: ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice 
Tel.: +48 500 170 516  ⦁  E-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl  

WWW: www.gtwgliwice.pl  ⦁  FB: www.facebook.com/gtwgliwice 
KRS 0000203503  ⦁  REGON  278238460  ⦁  NIP 6312417032 

 Bank Pekao SA 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493 

TURNIEJ O PUCHAR PIASTUNEK 
 

INFORMACJE 

 

1. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie GTW oraz Miasto Gliwice. 

2. Współorganizatorami wydarzenia są Podokręg Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskie Zrzeszenie LZS.  

3. Celem turnieju jest promocja piłki nożnej kobiet, zabawa i ruch na świeżym powietrzu, aktywne spędzanie czasu wolnego.  

4. Miejsce turnieju: Arena Orkana, ul. Orkana 8, Gliwice, Wójtowa Wieś. 

5. Termin rozgrywek: 

 Klasy I-III oraz klasy IV-VI: 27.09.2021 (poniedziałek) w godz. 12:30-16:00 

 Klasy VII-VIII: 28.09.2021 (wtorek) w godz. 12:30-16:00 

6. Losowanie grup turniejowych odbędzie się 23.09.2021 (czwartek) o godz. 8:00 (system gry zostanie podany w zależności 

od ilości zgłoszonych zespołów). Informacje zostaną opublikowane na stronie www.gtwgliwice.pl i przesłane do 

opiekunów. 

7. Sponsorami i partnerami wydarzenia są ZENonVR, Invest, Nowiny Gliwickie, FM Sport. 

8. Odprawa uczestników i wydanie pakietów odbędzie się każdego dnia wydarzenia o godz. 12:00. 

9. Obowiązuje obuwie na trawę oraz jednolite koszulki. W przypadku braku jednolitych strojów Stowarzyszenie GTW 

wypożyczy narzutki (znaczniki). 

10. Do dyspozycji zawodniczek będą szatnie (przebieralnie) oraz WC. 

11. Odpoczynek odbywać się będzie w specjalnie wyznaczonej strefie między meczami.  

12. Organizator zapewnia: 

 pakiet (woda, mus lub baton), 

 gadżety dla drużyn, 

 dyplom za udział dla każdej zawodniczki, 

 medale dla najlepszych w każdej kategorii (miejsca I - III), 

 puchary dla najlepszych w każdej kategorii (miejsca I - III), 

 nagrody rzeczowe (sportowe) dla szkoły w każdej kategorii (miejsca I - III), 

 gadżety dla zawodniczek w każdej kategorii (miejsca I - III) 

 statuetkę dla najlepszej bramkarki oraz najlepszej piłkarki w każdej kategorii. 

13. Zgłaszając zawodniczki do turnieju szkoła zapewnia transport oraz ubezpieczenie. 

14. Impreza odbędzie się z zastrzeżeniem dostosowania jej do aktualnych wytycznych związanych z COVID- 19. 

15. Kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres: nabory@gtwgliwice.pl do środy 22.09.2021 do godziny 18:00. 

16. Telefon kontaktowy: 500 170 516 (Dariusz Opoka - koordynator turnieju z ramienia GTW). 

 

PRZEPISY GRY 

 

1. Ilość zawodniczek zgłoszonych do turnieju: 10 

2. Ilość zawodniczek na boisku: 5 + 1 

3. Obowiązują uproszczone przepisy gry z turniejów PZPN (organizatorzy przedstawią je podczas odprawy - każdego dnia 

o godz. 12:00). 

4. Piłka do gry: rozmiar 4. 

5. Narzutki (znaczniki), sprzęt do gry zapewnia Organizator. 

6. Wielkość bramek: 

 klasy I-III: bramki 1,55 m x 3 m 

 klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII: bramki 5 m x 2 m 

7. Mecz sędziuje jeden sędzia. 

8. Za wygrany mecz zespół otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrany mecz 0 punktów. 

9. Czas gry: w zależności od ilości zgłoszonych zespołów minimum 2 x 10 minut. 


