
  

Zaproszenie 

 

 Rada Rycerzy Kolumba nr 15111 im Sł. B. Świętosława w Sławkowie 

organizuje IV Piłkarski Turniej Niepodległości, na który z wielką radością pragnie 

zaprosić. 
  

 Naszym celem jest, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, uczczenie 

Święta Niepodległości w sposób niekonwencjonalny – na sportowo! To właśnie 

poprzez sport i zdrową rywalizację jednoczą się wszyscy ludzie, którym bliska jest 

idea współzawodnictwa i wspaniałej zespołowej zabawy! Niech nasza duma 

narodowa i owa „niepodległość”, która w tych dniach będzie na ustach wszystkich 

wyrazi się właśnie w duchu tej jedności, która bliska jest wszystkim miłośnikom piłki 

nożnej. 

 Rozgrywki odbędą się na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Sławkowie, w sobotę 08 listopada od godz.9:30. Bliższe informacje:  

Janusz  Flasza,  tel. 507373116 

Dariusz  Mazur  tel. 608079345  

Wojciech Pacula tel. 691981859 

 

lub na stronie parafii Sławków, www.parafiaslawkow.pl 

Zgłoszenia 5 osobowych drużyn do rozgrywek piłki halowej drogą elektroniczną 

redakcja@parafiaslawkow.pl lub do specjalnie przygotowanej skrzynki w zakrystii. 

Szczegóły w regulaminie. Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody!!! 
 

 

W imieniu Rycerzy 

Wielki Rycerz 

Janusz FLASZA  II KofC 

mailto:redakcja@parafiaslawkow.pl


 

 

 

Lista uczestników II Piłkarskiego Turnieju Niepodległości  

w Sławkowie 

Turniej Piłki Halowej 

08. Listopada 2014r. 

 

Nazwa drużyny - …...................................................................... 

 

Lp Imię Nazwisko Status gracza * Kontakt 

1    

2    

3    

4    

5    

Rezerwa 

1    

2    

 

*Status gracza tj. kapitan drużyny, bramkarz, zawodnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regulamin III piłkarskiego Turnieju Niepodległości w Sławkowie 

organizowanego przez Rycerzy Kolumba z okazji  

Święta Niepodległości w dniu 08 listopada 2014 roku  

w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. 
 

1. Kategorie wiekowe: 

 Turniej rozegrany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
- młodzieżowej 

- dorosłych 

 Kategoria młodzieżowa – uczestnicy Turnieju do gimnazjum włącznie.  

 Kategoria dorosłych – pozostali uczestnicy rozgrywający mecze. 
 Drużyny powinny się składać z osób reprezentujących dany profil 

zgłoszonego uczestnika. 

 
2. Czas i miejsce rozgrywek: 

 Miejsce – Hala Sportowa Zespołu Szkół im. JPII w Sławkowie. 
 Termin: 08 listopad 2014 rok. 

 Godzina rozgrywek: 

- 09:30 do 12:30 rozgrywki w kategorii młodzieżowej 

- 13:00 do 18:00 rozgrywki w kategorii dorosłych, połączone w pierwszej 

fazie z finałem drużyn z kategorii młodzieżowej. 

 
3. Zasady Turnieju:  

 Rozgrywki w drużynach pięcioosobowych tj. 4 + 1 ( bramkarz ) według 

zasad gry w piłkę halową.  
 System rozgrywek pucharowy. 
 Czas gry 2 x 10 minut. 
 Sędziowie – zapewnia organizator. 
 Obsługa techniczna – zapewnia organizator. 
 Obsługa medyczna – zapewnia organizator. 
 Sprawy sporne – rozstrzygane będą na prośbę sędziów lub kapitanów 

drużyn przez Sędziego Głównego lub Głównego Organizatora Wielkiego 

Rycerza Janusza FLASZĘ. 
 Szczegółowe zasady gry tj. wyznaczenie linii autowych, wybór stron 

boiska, przerwy w grze itp. Uzależnione od decyzji sędziego. 
 W czasie turnieju drużyny zajmują pierwsze rzędy trybun, w widocznym 

dla kapitanów poszczególnych drużyn miejscu.  
 Zawodnik wchodzący do gry – po zejściu zawodnika schodzącego.  



 Drużyny powinny zadbać o jednolite stroje sportowe.  
 Udział w turnieju jest bezpłatny. 
 Zgłoszenie drużyn do 31 października 2014r. do godziny 20:00  
 redakcja@parafiaslawkow.pl lub osobiście do zakrystii Kościoła w 

Sławkowie. 
 Drużyny powinny mieć określoną nazwę własną.  
 Rozlosowanie grup pierwszej fazy meczowej nastąpi w czwartek  

06 listopada 2014r. O szczegółach organizator poinformuje na stronie 

internetowej www.parafiaslawkow.pl oraz w dniu Turnieju przed jego 

rozpoczęciem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził Komitet Organizacyjny w składzie: 

Janusz Flasza – Wielki Rycerz 

Dariusz Mazur – Dyrektor Sportowy Turnieju 
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