
O TURNIEJU 

Celem organizacji Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest promowanie wśród dzieci sportowej 

aktywności i zasad fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych działań 

sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.     

 

Turniej będzie organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt  

i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych: 

 10 – 11 lat (roczniki 2003 – 2004) 

 12 – 13 lat (roczniki 2001 – 2002) 

Turniej będzie rozgrywany w terminie 01 września – 18 października 2014 roku na czterech 

szczeblach rozgrywkowych: 

 01.09 – 18.09 – eliminacje gminne, lokalne turnieje na Orlikach 

 22.09 – 30.09 – eliminacje wojewódzkie  (turnieje na wybranych Orlikach) 

 06.10 – finał wojewódzki 

 15.10 – 18.10 – finał ogólnopolski w Warszawie 

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich 

Klubów Sportowych, jak również tzw. „dzikie drużyny”  

(z dorosłym opiekunem). Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy 

mogą grać tylko w jednej drużynie w ciągu całego turnieju. 

W rundzie eliminacyjnej drużyny zgłaszają się do rozgrywek tylko na jednym Orliku 

(najbliższym ze względu na miejscu zamieszkania lub nauki zawodników). 

Każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada za udział drużyny 

w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju. 

W turnieju grają zespoły sześcioosobowe  - 5 zawodników + bramkarz. 

Mecze rozgrywane są na zasadach 2 x 10 minut + 5 minut przerwy. 

Regulamin turnieju oraz przepisy znajdują się na stronie www.szs.pl 

Organizatorem turnieju – na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – jest Szkolny 

Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa (Tel./fax 22 621 85  

93; turniejorlika@szs.pl; www.szs.pl).Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 

 

Szczegółowy Regulamin V Turnieju Orlika  oraz przepisy gry znajduje się na stronie 

internetowej lub  na stronie   ZG  SZS Warszawa    www.szs.pl 

 

Termin eliminacji gminnych – Skarżysko – Kamienna 

 

- kat.  Dziewcząt  12-13 lat     ( rocznik  2001-2002)  - 11.09.2014r g. 9.00 

- kat.  Chłopców  12-13 lat     ( rocznik  2001-2002)  - 12.09.2014r g. 9.00 

- kat.  Dziewcząt  10-11 lat     ( rocznik  2003-2004)  -  15.09.2014r g. 9.00 

- kat.  Chłopców  10-11 lat     ( rocznik  2003-2004)  -  16.09.2014r g. 9.00 

 

Organizator: Świętokrzyski Szkolny Związek Sportowy i Miejskie Centrum Sportu i 

Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej 

Miejsce: Boisko Orlik 2012, w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 

Mecze 2x10 min., 5 +1 

Obowiązuje ubezpieczenie szkolne 

 

Zgłoszenia drużyn do 08.09.2014r. pod nr telefonu 660 425 658 – Artur Mazurkiewicz 

Szczegółowe terminarze zostaną przesłane zainteresowanym drużyna w dniu 09.09.2014r. (druki zgłoszeń i oświadczenia 

należy dostarczyć w dniu turnieju) 
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