
GIMNAZJALNO-LICEALNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NO śNEJ 

CHŁOPCÓW Z GMINY MIEDŹNA 
 
 
CELE: 

   Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, wychowanie poprzez sport w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, rywalizacja sportowa w grach zespołowych, lokalna integracja 
dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Miedźna, zdobycie pucharu Dyrektora LO Gilowice. 
 
WIADOMO ŚCI:  

   Poznanie przepisów gry w piłkę noŜną halową, sposoby rozgrywania i punktowania 
turniejów („kaŜdy z kaŜdym”, system „pucharowy”), wpływ aktywności ruchowej na zdrowie 
człowieka. 
 
UMIEJ ĘTNOŚCI:  

    Doskonalenie elementów techniki piłkarskiej (podania i przyjęcia, prowadzenie piłki, 
uderzenia piłki nogą i głową, gra bramkarza), taktyka gry obronnej i ataku, systemy gry. 
 
MIEJSCE ROZGRYWEK : 

   Hala sportowa w Gilowicach, ul. Korfantego 38. 
 
ORGANIZATORZY:  

   Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego LO Gilowice, MUKS „Gilus”. 
 
TERMINY ROZGRYWEK: 

12.10.2007. godz. 15:30 – 17:30  
LO GILOWICE  
GIMNAZJUM MIEDŹNA  
GIMNAZJUM WOLA 2  

19.10.2007. godz. 15:30 – 17:30  
LO GILOWICE  
GIMNAZJUM MIEDŹNA  
GIMNAZJUM WOLA 1  

09.11.2007. godz. 15:30 – 17:30 
GIMNAZJUM MIEDŹNA  
GIMNAZJUM WOLA 1  
GIMNAZJUM WOLA 2  

23.11.2007. godz. 15:30 – 17:30 
LO GILOWICE  
GIMNAZJUM WOLA 1  
GIMNAZJUM WOLA 2  

07.12.2007. godz. 15:30 – 17:30  
PÓŁFINAŁY I FINAŁY  
 



ZASADY ROZGRYWEK:  

W lidze zasadniczej druŜyny rozgrywają między sobą mecze „kaŜdy z kaŜdym” oraz 
rewanŜe. KaŜdy z zespołów rozegra więc 6 spotkań. W kaŜdym dniu druŜyna rozegra 
2 mecze w kolejności wylosowanej przed rozgrywaniem zawodów 1-2; 1-3; 2-3. 
Po lidze zasadniczej ustalona zostanie kolejność druŜyn od 1 do 4. 
W turnieju głównym rozegrane zostaną półfinały: 1-4; 2-3. Zwycięzcy tych meczów wyłonią 
triumfatora rozgrywek w finale, przegrani z półfinałów zagrają w meczu o 3 miejsce. W lidze 
zasadniczej za wygrany mecz druŜyna zdobędzie 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 
O końcowej kolejności decydują: zdobyte punkty, bezpośrednie mecze, róŜnica zdobytych 
i straconych goli, ilość zdobytych goli, ilość straconych goli. KaŜdy mecz trwa 2 × 12 minut. 
W turnieju finałowym w przypadku remisu rozegrana zostanie dogrywka 2 × 5 minut, jeŜeli 
ona takŜe nie przyniesie rozstrzygnięcia, wykonywane będą rzuty karne (po 5 zawodników). 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przepisów po uzgodnieniu z nauczycielami 
(opiekunami) druŜyn, biorących udział w rozgrywkach. W sytuacjach spornych decydujący 
głos ma organizator zawodów. Zawodnicy startujący w zawodach otrzymają pamiątkowe 
dyplomy, zwycięska druŜyna Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach. 
Specjalne nagrody otrzymają takŜe najlepsi zawodnicy rozgrywek oraz najlepszy strzelec.  

Organizator zapewnia napoje podczas zawodów. Za bezpieczeństwo uczniów 
i porządek na zawodach odpowiadają nauczyciele (opiekunowie) druŜyn, biorących udział 
w rozgrywkach wraz z organizatorem. Szkoły przyjezdne będą przywoŜone i odwoŜone po 
zawodach.  
Proszę o udział w zawodach nie tylko grających zawodników, takŜe kibiców swoich szkół. 
Zapraszając do miłej zabawy Ŝyczę wszystkim jak najlepszych wyników sportowych, wielu 
emocji na boisku, postawy fair play i przesyłam sportowe pozdrowienia :-) 
 
ORGANIZATOR I S ĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: GRZEGORZ CUDEK  
  
Do wiadomości:  
ZOiW Gminy Miedźna 
Dyrektorzy Szkół  
Nauczyciele W-F 


