Terminarz rozgrywek sportowych „HALA 2022”
Lp. Data

Rozgrywki sportowe

Rozgrywki sportowe

1.

04.12.2021 „Mikołajki” - p. nożna młodzików - Oleśnica godz.10.00

2.

05.12.2021 Piłka siatkowa kobiet - godz.10.00 - Oleśnica
Piłka siatkowa mężczyzn - godz.14.00 - Oleśnica

3.

11.12.2021

4.

12.12.2021 Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice

5.

18.12.2021 Turniej „Świąteczny Karp” - Oleśnica godz.16
- p. nożna seniorów

6.

19.12.2021 Turniej „Świąteczny Karp” - Oleśnica godz.9/13
- p. siatkowa kobiet/mężczyzn

Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice

7.

08.01.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00

Piłka nożna seniorów - godz.17.00 Oleśnica

8.

09.01.2022 Piłka siatkowa kobiet - godz.10.00 - Oleśnica
Piłka siatkowa mężczyzn - godz.14.00 - Oleśnica

Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice

9.

15.01.2022 Piłka nożna seniorów - godz.17.00 Oleśnica

10. 16.01.2022
11. 22.01.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00

Piłka nożna seniorów - godz.17.00 Oleśnica

12. 23.01.2022 Piłka siatkowa kobiet - godz.10.00 - Oleśnica
Piłka siatkowa mężczyzn - godz.14.00 - Oleśnica

Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice

13. 29.01.2022 Piłka nożna seniorów - godz.17.00 Oleśnica
14. 30.01.2022 Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice
15. 05.02.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00

Piłka nożna seniorów - godz.17.00 Oleśnica

16. 06.02.2022 Piłka siatkowa kobiet - godz.10.00 - Oleśnica
Piłka siatkowa mężczyzn - godz.14.00 - Oleśnica

Tenis stołowy - godz.10.00 - świetlice

17. 12.02.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00

Piłka nożna seniorów - Oleśnica godz.17.00
ĆWIERĆFINAŁY

18. 13.02.2022
19. 19.02.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00
20. 20.02.2022 Piłka siatkowa kobiet - Oleśnica godz.10.00 - FINAŁ
Piłka siatkowa mężczyzn - Oleśnica godz.14.00 - FINAŁ
21. 26.02.2022 Piłka nożna seniorów - Oleśnica godz.17.00 FINAŁ
22. 27.02.2022 Tenis stołowy - Oleśnica - FINAŁ godz.10.00
23. 05.03.2022 Piłka nożna - Oleśnica - młodziki/juniorzy - godz.10.00
24. 06.03.2022 „Dzień Kobiet” piłka siatkowa kobiet - Oleśnica godz.10

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
poszczególnych zawodów sportowych.

TERMINARZ / REGULAMIN
rozgrywek futsalu o mistrzostwo gminy Oleśnica „HALA 2022”
GRUPA „A”

OLEŚNICA

GRUPA „B”

1. Świerzna - Wszechświęte
2. Piszkawa - Boguszyce
3. Sokołowice - pauza

17.00
17.50

I Kolejka 1. Cieśle - Ligota Polska
08.01.2022 2. Krzeczyn - Boguszyce Os.
3. Nieciszów - pauza

18.40
19.30

1. Sokołowice - Boguszyce
2. Piszkawa - Świerzna
3. Wszechświęte - pauza

18.40
19.30

II Kolejka 1. Nieciszów - Boguszyce Os.
15.01.2022 2. Krzeczyn - Cieśle
3. Ligota Polska - pauza

17.00
17.50

1. Boguszyce - Świerzna
2. Sokołowice - Wszechświęte
3. Piszkawa - pauza

17.00
17.50

III Kolejka 1. Boguszyce Os. - Cieśle
22.01.2022 2. Nieciszów - Ligota Polska
3. Krzeczyn - pauza

18.40
19.30

1. Piszkawa - Wszechświęte
2. Sokołowice - Świerzna
3. Boguszyce - pauza

18.40
19.30

IV Kolejka 1. Krzeczyn - Ligota Polska
29.01.2022 2. Nieciszów - Cieśle
3. Boguszyce Os. - pauza

17.00
17.50

1. Sokołowice - Piszkawa
2. Boguszyce - Wszechświęte
3. Świerzna - pauza

17.00
17.50

V Kolejka 1. Nieciszów - Krzeczyn
05.02.2022 2. Boguszyce Os.- Ligota Polska
3. Cieśle - pauza

18.40
19.30

12.02.2022 - ĆWIERĆFINAŁ - Oleśnica godz.17.00
26.02.202 - FINAŁ - Oleśnica godz.17.00
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w dwóch grupach eliminacyjnych. Mecze rozgrywane
będą systemem „każdy z każdym” w czasie 2 x 15 minut na mecz z 5 minutową przerwą.
2. Do ćwierćfinałów awansują cztery pierwsze drużyny z każdej grupy, miejsce w tabeli ustala
się według przepisów PZPN. Do turnieju finałowego awansują zwycięzcy ćwierćfinałów.
Mecze ćwierćfinałowe / finałowe rozgrywane będą w czasie 2 x 15 minut na mecz z 5
minutową przerwą.
3. Prawo do gry mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek „HALA 2022”.
4. Grupa „A”: Sokołowice, Piszkawa, Świerzna, Wszechświęte, Boguszyce.
Grupa „B”: Nieciszów, Krzeczyn, Cieśle, Ligota Polska, Zarzysko.
5. Drużyny mają obowiązek zgłoszenia się na boisku/sali sportowej punktualnie o
godzinie wyznaczonej terminarzem rozgrywek.
6. Ilość zmian zawodników w drużynie dowolna, liczba zawodników biorących udział w grze
nie może przekraczać 5 zawodników /czterech + bramkarz/ i nie może być mniejsza niż 4
/trzech + bramkarz/ nie dotyczy kar wychowawczych (minutowych).
7. W czasie meczu mogą być udzielane kary wychowawcze /wykluczenia z gry zawodników
na czas 1-5 minut/ oraz kary dyscyplinarne /żółte i czerwone kartki/.
8. W meczu dopuszczalne jest popełnienie przez każdą drużynę po 3 przewinienia w jednej
połowie meczu, karane rzutem wolnym bezpośrednim. Za każde następne przewinienie
sędzia dyktuje rzut karny. W dogrywce obowiązują przewinienia z drugiej połowy meczu.
9. W przypadku walkoweru (nieprzybycie na mecz, grę nieuprawnionego zawodnika, itp.) na
drużynę zostanie nałożona kara finansowa (100 zł).

TERMINARZ / REGULAMIN
rozgrywek w tenisie stołowym mężczyzn - drużynowy / indywidualny „HALA 2022”
Runda I drużynowa - Krzeczyn - 12.12.2021 godz.10.00
Krzeczyn - Sokołowice, Boguszyce - PAUZA
Runda II drużynowa - Boguszyce - 19.12.2021 godz.10.00
Boguszyce - Krzeczyn, Sokołowice - PAUZA
Runda III drużynowa - Krzeczyn - 09.01.2022 godz.10.00
Krzeczyn - Boguszyce, Sokołowice - PAUZA
Runda IV drużynowa - Boguszyce - 23.01.2022 godz.10.00
Boguszyce - Sokołowice, Krzeczyn - PAUZA
Runda V drużynowa - Sokołowice - 30.01.2022 godz.10.00
Sokołowice - Krzeczyn, Boguszyce - PAUZA
Runda VI drużynowa - Sokołowice - 06.02.2022 godz.10.00
Sokołowice - Boguszyce, Krzeczyn - PAUZA
Finał indywidualny - OLEŚNICA - 27.02.2022 - godz.10.00
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w jednej grupie z udziałem 3 drużyn: Boguszyce,
Krzeczyn, Sokołowice.
2. Prawo do gry mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek „HALA 2022”.
3. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 21 pkt.,
trzeci set do 11 pkt.
4. Drużyna składa się z trzech zawodników, którzy rozgrywają swoje mecze z drużynami
przeciwnymi systemem „każdy z każdym”. Przed rozpoczęciem każdego meczu kapitanowie
drużyn dokonują losowania kolejności poszczególnych zawodników.
5. W trakcie meczu drużynowego musi uczestniczyć minimum dwóch zawodników z gminy
Oleśnica.
6. Miejsce w tabeli ustalane będzie po każdym turnieju. Po rozegraniu wszystkich rund
drużynowych zostanie utworzona tabela końcowa, która wyłoni zwycięzcę rozgrywek.
7. W turnieju finałowym indywidualnym mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek
drużynowych.
8. W przypadku walkoweru (nieprzybycie na mecz, grę nieuprawnionego zawodnika, itp.) na
drużynę zostanie nałożona kara finansowa (100 zł).

TERMINARZ / REGULAMIN
rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn „HALA 2022”
Runda I - 05.12.2021 - godz.14.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Świerzna - Cieśle, Sokołowice - Wszechświęte, Poniatowice - Świerzna, Cieśle - Sokołowice,
Poniatowice - Wszechświęte.
Runda II - 09.01.2022 - godz.14.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Świerzna - Sokołowice, Cieśle - Wszechświęte, Sokołowice - Poniatowice, Poniatowice - Cieśle,
Świerzna - Wszechświęte.
Runda III - 23.01.2022 - godz.14.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Świerzna - Cieśle, Sokołowice - Wszechświęte, Poniatowice - Świerzna, Cieśle - Sokołowice,
Poniatowice - Wszechświęte.
Runda IV - 06.02.2022 - godz.14.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Świerzna - Sokołowice, Cieśle - Wszechświęte, Sokołowice - Poniatowice, Poniatowice - Cieśle,
Świerzna - Wszechświęte.
FINAŁ - gminna hala sportowa w Oleśnicy - 20.02.2022 - godz.14.00
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w jednej grupie z udziałem 5 drużyn (Świerzna,
Sokołowice, Cieśle, Poniatowice, Wszechświęte).
2. Prawo do gry mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek „HALA 2022”.
3. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, do 25 pkt.,
tiebreak do 15 pkt.
4. Miejsce w tabeli ustalane będzie po każdym turnieju. Po rozegraniu wszystkich rund oraz
turnieju finałowego zostanie utworzona tabela końcowa która wyłoni zwycięzcę rozgrywek.
5. W trakcie meczu na boisku musi znajdować się minimum 2 zawodników z gminy Oleśnica.
6. W przypadku walkoweru (nieprzybycie na mecz, grę nieuprawnionego zawodnika, itp.) na
drużynę zostanie nałożona kara finansowa (100 zł).

TERMINARZ / REGULAMIN
rozgrywek w piłce siatkowej kobiet „HALA 2022”
Runda I - 05.12.2021 - godz.10.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Cieśle - Sokołowice, Świerzna - Nieciszów, Cieśle - Świerzna, Sokołowice - Nieciszów,
Cieśle - Nieciszów, Sokołowice - Świerzna.
Runda II - 09.01.2022 - godz.10.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Cieśle - Sokołowice, Świerzna - Nieciszów, Cieśle - Świerzna, Sokołowice - Nieciszów,
Cieśle - Nieciszów, Sokołowice - Świerzna.
Runda III - 23.01.2022 - godz.10.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Cieśle - Sokołowice, Świerzna - Nieciszów, Cieśle - Świerzna, Sokołowice - Nieciszów,
Cieśle - Nieciszów, Sokołowice - Świerzna.
Runda IV - 06.02.2022 - godz.10.00 - gminna sala sportowa w Oleśnicy:
Cieśle - Sokołowice, Świerzna - Nieciszów, Cieśle - Świerzna, Sokołowice - Nieciszów,
Cieśle - Nieciszów, Sokołowice - Świerzna.
FINAŁ - gminna hala sportowa w Oleśnicy - 20.02.2022 - godz.10.00
Cieśle - Sokołowice, Świerzna - Nieciszów, Cieśle - Świerzna, Sokołowice - Nieciszów,
Cieśle - Nieciszów, Sokołowice - Świerzna.
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w jednej grupie z udziałem 4 drużyn: Sokołowice,
Nieciszów, Świerzna, Cieśle.
2. Prawo do gry mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek „HALA 2022”.
3. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do
25 pkt., tie-break do 15 pkt.
4. W trakcie meczu na boisku musi znajdować się minimum 2 zawodniczki z gminy Oleśnica.
5. Miejsce w tabeli ustalane będzie po każdym turnieju. Po rozegraniu wszystkich rund oraz
turnieju finałowego zostanie utworzona tabela końcowa która wyłoni zwycięzcę rozgrywek.
6. W przypadku walkoweru ( nieprzybycie na mecz, grę nieuprawnionego zawodnika, itp.) na
drużynę zostanie nałożona kara finansowa (100 zł).

