
 
 

Ogólnopolski Memoriał Juniorów Starszych w piłce nożnej 
imienia Stanisława Tymowicza 

Płock 04.03.2017 
 

 

 

Stanisław Tymowicz   
ur. 19.10.1916 w Pilźnie, zm.: 09.11.1990 r. w Płocku.  

 

 

Znakomity trener i wychowawca młodzieży.  Trener 

klasy mistrzowskiej, absolwent Państwowej Szkoły we 

Lwowie.  

 

Napastnik, grał między innymi w takich klubach jak: 

ZZK Lwów, OMTUR Jelenia Góra, ZMP Burza Wrocław, 

Związkowiec Wrocław, Piast Wrocław.  

 

Żołnierz kampanii wrześniowej .  

 

 

 

W latach 1951-54 był organizatorem sportu związkowego i trenerem koordynatorem 

Dolnośląskiego OZPN we Wrocławiu (1958-1967). W latach 1967-1970 był trenerem pierwszego 

zespołu Wisły Płock – awans do trzeciej ligi w 1970 roku. W latach 1976-1983 trener koordynator 

Płockiego OZPN, przewodniczący Wydziału Szkolenia POZPN, członek sekcji trenerskiej 

Polskiego Związku Piłki Nożnej.   

 

W 1987 roku był założycielem Klubowej Szkoły Piłkarskiej przy ZKS Stoczniowiec 

Płock. Jako działacz aktywnie pracował w Społecznym Komitecie Budowy Obiektów Sportowych 

w Płocku (szczególnie przy odbudowie Stadionu Miejskiego w Płocku.  

 

Wszyscy pamiętamy go z programu telewizyjnego „Piłkarska Kadra Czeka”, dzięki 

któremu wychowało się wielu młodych adeptów futbolu.  

 

Za swoją działalność uhonorowany został licznymi odznaczeniami, między innymi:  

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

- Medalem za Wojnę Obronną 1939, 

- Złotą odznaką PZPN. 

 

Od 1991 roku ku pamięci tego znakomitego wychowawcy młodzieży i trenera piłki nożnej, 

Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej organizuje Memoriał Juniorów Starszych w piłce nożnej 

jego imienia. 
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HARMONOGRAM ROZGRYWEK  
Grupa I 

MIEJSCE ZESPÓŁ PKT BR 

 Wisła Płock  - 

 ŁKS Łódź  - 

 ELANA Toruń  - 

Grupa II 
 

MIEJSCE ZESPÓŁ PKT BR 

 ZNICZ Pruszków  - 

 Zryw Bielsk  - 

 
Stoczniowiec 

Płock 
 - 

 
 
 

Terminarz 

godz. 10:00 – Wisła Płock – ŁKS Łódź          
 

godz. 10:40 – Uroczyste otwarcie Turnieju          
 

godz. 10:55 – ZNICZ Pruszków – Zryw Bielsk          
 

godz. 11:35 – ELANA Toruń – Wisła Płock 

 

godz. 12:15 – Zryw Bielsk – Stoczniowiec Płock          
 

godz. 12:55– ŁKS Łódź – ELANA Toruń 
 

godz. 13:35 – ZNICZ Pruszków – Stoczniowiec Płock         
 
godz. 14:15 –  

 
godz. 14:55 – 
 

godz. 15:35 – 
 

godz. 16:15 – Uroczyste zakończenie Turnieju 
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mecz o V miejsce-                             - 

mecz o III miejsce-                            - 

mecz o I miejsce-                              - 
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REGULAMIN ROZGRYWEK 

 

                             

1. Mecze rozgrywane są na pełnowymiarowym boisku o nawierzchni sztucznej 

Stadion Wisła Płock S.A. 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 34. 

 

2. Zespoły występują w składach jedenastoosobowych ze zmianami systemem 

hokejowym w przerwie gry, zmiany dokonywane są przy linii środkowej boiska. 

 

3. Mecze  trwają 30 minut bez zmiany stron. 

 

4. W meczach nierozstrzygniętych,  zespoły dodatkowo wykonują  po trzy rzuty karne  

(w przypadku remisu – wykonują naprzemiennie rzuty karne do wyłonienia zwycięzcy) 

co ma na celu ustalenie końcowej klasyfikacji. W przypadku dalszego braku 

rozstrzygnięcia, o końcowej klasyfikacji zdecyduje losowanie.  

 

5. Kary dyscyplinarne to żółte i czerwone kartki. Druga żółta kartka i czerwona 

wykluczają zawodnika z gry do końca spotkania. 

 

6. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3-punkty, za remis oba zespoły otrzymują  

po 1- punkcie. 

 

7. Bramki strzelone w seriach rzutów karnych nie liczą się do klasyfikacji króla strzelców. 

 

8. Czas gry zatrzymywany jest w wyjątkowych sytuacjach na sygnał sędziego głównego. 

 

9. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju powinni posiadać ważne badania lekarskie (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami), dokument tożsamości i ochraniacze piłkarskie. 

 

10.  Zespoły muszą być ubezpieczone przez reprezentowane Kluby. 

 

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy pozostawione lub zgubione   

 podczas turnieju. 

 

12. Organizator zapewnia opiekę medyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 

13. Organizator zapewnia posiłek, nagrody rzeczowe w postaci pucharów i sprzętu 

sportowego oraz nagrody indywidualne. 

 

14.  Decyzje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju,  

 a jego decyzja jest ostateczna. 

 
 

                                                                                                                             
ORGANIZATOR 

 
 


