
                                                          

SOPOT FOOTBALL CUP
30.04 – 02.05.2012
Z A P R O S Z E N I E

Akademia Sportowa POMORZE
ma zaszczyt zaprosić na:

III MIĘDYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
rocznika 2000 i młodsi.

pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu oraz
Marszałka Województwa Pomorskiego 

Strona internetowa turnieju: www.aspomorze.pl

Miejsce turnieju

▪ Turniej rozgrywać się będzie na 3 boiskach położonych w Sopocie,

   jednym z najpiękniejszych kurortów w Polsce

Ilość zespołów

▪ 20 drużyn z Polski, Niemiec, Szkocji, Łotwy

Zaproszone drużyny: Wisła Kraków, Akademia 21 Kraków, VFL Osnabruck –

Niemcy, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Mosir Pruszcz Gdański, Zawisza

Bydgoszcz, Salos Szczecin, Lech Poznań, Legia Warszawa, SMS Łodź, Amica

Wronki , GKS Bełchatow, Korona Kielce, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Warta

Poznań, Kosa Konstancin, ŁKS, Widzew Łódź, Chemik Police, Naki Olsztyn,

Rozwój Katowice, Sandecja Nowy Sącz, Dunajec Nowy Sącz, Stadion Śląski ,

Ruch Chorzow, MOSM Tychy, Chrzciciel Tychy, Lider Włocławek, Hutnik Kraków,

Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Jagiellonia Białystok, Gwardia Warszawa,

Polonia Warszawa, reprezentacja wschodniego wybrzeża USA

Gwiazdą pierwszej edycji turnieju była drużyna
– GLASGOW RANGERS                  

         



                                                           

Po raz kolejny pragniemy zaprosić Państwa do udziału w niecodziennym 

wydarzeniu  na  najwyższym  sportowym  poziomie,  którego  szczególnymi 

organizatorami,  a  zarazem honorowymi  członkami  stowarzyszenia  ASPomorze 

są: Józef Gładysz, Michał Globisz oraz Janusz Kupcewicz.

II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Sopot Football Cup ponownie dostarczy 

nie tylko wiele sportowych emocji, możliwości rywalizacji z najlepszymi zespołami 

ale  także  może  odmienić  los  chorych  dzieci.  Podczas  meczu  charytatywnego 

(Gwiazdy Polskiej Ligi kontra Reprezentanci Kadry Pomorza) zbierane będą środki 

na szczytny cel.

  

PATRONAT HONOROWY nad imprezą objęli:
Prezydent Miasta Sopotu- Jacek Karnowski oraz
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

PATRONI MEDIALNI, to:

        

  

REGULAMIN TURNIEJU SOPOT FOOTBALL CUP 2012

CEL ZAWODÓW 

 Rozwój umiejętności piłkarskich dzieci z całej Polski

 Propagowanie imprezy piłkarskiej ponad podziałami międzyklubowymi



 Impreza dla dzieci i dorosłych 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Terminy zawodów: 30 kwiecień – 2 maj 2012.

Miejsce rozgrywania zawodów: Sopot, ul. Haffnera 47, ul. Kolberga 15, ul. 23-marca 95

Boisko (sztuczna nawierzchnia i trawiaste) o wymiarach 55x32 m, bramki 5x2 m. 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

W Zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, posiadający uprawnienia do gry, aktualną 

kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Zawodnicy muszą 

być ubezpieczeni przez swoje macierzyste kluby. 

Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 18.01.1996 O Kulturze Fizycznej art. 52 § 2 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

Drużyny mające zamiar uczestniczyć w zawodach winny przedłożyć organizatorowi listę 

zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer koszulki 

w dniu 30.04.2012. 

Drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy podczas gry oraz stały numer na koszulce. 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 

 Planowany jest udział 16-20 zespołów. Drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 

4-5 zespołów i zagrają w systemie każdy z każdym.

O kolejności w grupie decyduje: 

 Liczba  zdobytych  punktów,  bezpośredni  pojedynek,  stosunek  bramek,  większa 

liczba strzelonych bramek, w przypadku większej liczby zespołów dodatkowa tabe-

la między zainteresowanymi.

 Po rozegraniu fazy grupowej, zespoły zajmujące 1-2 miejsca w grupie grają 

o miejsca 1-8

zespoły zajmujące miejsce nr 3-4 w grupie gra o 9-16

zespoły zajmujące miejsca 5 w grupie gra  o 17-20

W przypadku remisu w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych lub spotkaniach 

o miejsca, o zwycięstwie zadecydują rzuty karne (do pierwszego błędu)

Podczas meczu drużyna liczy 6 zawodników w polu plus bramkarz, do 6  rezerwo-

wych, zmiany w systemie hokejowym

 Czas gry 1x20 min , finał 2x 20 min

SĘDZIOWANIE

• Obsadę sędziowską zapewnia organizator. 

• Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną PZPN. 

• Zmiany zawodników system hokejowy, na swojej połowie boiska. 



• Wszystkie rzuty wolne wykonywane są według interpretacji sędziego. 

• Opiekunowie drużyn zobowiązani są do podania listy uczestników zawodów, z 

ważnymi badaniami lekarskimi. 

• Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie lub faul na 

czas do 5 minut według interpretacji sędziego, w wyjątkowych sytuacjach na cały 

mecz. 

OPIEKA MEDYCZNA 

Opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator. 

NAGRODY 

Za zajęcie miejsc 1 -3 drużyny otrzymują puchary, medale i nagrody rzeczowe

Nagrody indywidualne otrzymują: 

•   najlepszy zawodnik turnieju 

•   najlepszy bramkarz turnieju 

•   zdobywca największej ilości bramek

 

Zawodników do nagród indywidualnych typuje Kolegium Trenerskie. 

ORGANIZACJA

 Zgłoszenia: nadesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20.03.2012

     (zał. nr 1)

 Wpłata wpisowego dla drużyn przyjezdnych 250 zł: do 25.03.2012 

 Wpłata wpisowego dla drużyn miejscowych 400 zł: do 15.04.2012 

na konto nr: 64 1440 1084 0000 0000 1245 5992 w Nordea Bank II oddz.Gdynia,

Akademia Sportowa Pomorze, ul. Sobieskiego 61 lok. 16, 81-751 Sopot 

W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę drużyny oraz „wpłata wpisowego”.

 Pozostała płatność za zakwaterowanie – przelewem, przed rozpoczęciem turnieju. 

NOCLEGI:

 Koszt to 220 zł od zawodnika (nocleg trenera- gratis). W cenę wliczone jest 

śniadanie,obiad  i kolacja.

Noclegi będą rezerwowane po wstępnej deklaracji oraz wpłacie zaliczki.

 Wpłata zaliczki za zakwaterowanie: w wysokości 25 %, do 01.04.2012

     na konto nr: 64 1440 1084 0000 0000 1245 5992 w Nordea Bank II oddz. Gdynia
Akademia Sportowa Pomorze, ul. Sobieskiego 61 lok. 16, 81-751 Sopot 

W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę drużyny oraz „wpłata zaliczki na noclegi”. 

ROZGRYWKI

 16-20 zespołów

 Ilość zawodników: 6 zawodników plus bramkarz

 4 grupy po 4-5 zespołów w systemie każdy z każdym



 Miejsce 1-2 w grupie grają o miejsca 1-8 

 Każda drużyna zagra minimum 6 meczy

 Mecze trwają 20 minut każdy

 Za miejsca 1-3 – medale, puchary i nagrody rzeczowe

 Pozostałe drużyny dostaną upominki za udział w turnieju

 Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza, zawodnika

 Bramki 5X2 metry

 Boiska 55X32 metry (2 sztuczna nawierzchnia, 2 boiska trawiaste)

UWAGA!!!!  PRZEWIDYWANE ATRAKCJE DODATKOWE:

 ▪ AQUAPARK SOPOT 

 ▪ PGE ARENA  -zwiedzanie 

 ▪ SPOTKANIE Z PIŁKARZAMI REPREZENTACJI

 ▪ GOKARTY – KARTCENTER                                                             

 ▪ ZWIEDZANIE MIASTA

 

KONKTAKT Z ORGANIZATORAMI:

- Dominik Czajka  nr tel.  600 514 350,  mail: d.czajka@aspomorze.pl

- Paweł Śleszyński  nr tel. 605 100 138, mail: p.sleszynski@aspomorze.pl

- Maciej Słomiński nr tel. 698 636 123,  mail: m.slominski@aspomorze.pl

- Włodek Pasieka  nr tel 888995944 obsada turnieju mail: fairplay10@wp.pl 

    Załącznik nr1 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY



NAZWA KLUBU i ROCZNIK

ADRES

MIASTO

PAŃSTWO

OSOBA 
DO KONTAKTU

NR TEL. i E-MAIL

BARWY KLUBOWE

KOSZULKI

SPODENKI

WIELKOŚĆ GRUPY
(liczba wszystkich max 14 osób)

LICZBA ZAWODNIKÓW

LICZBA TRENERÓW

NOCLEGI (ILOŚĆ OSÓB)

ZAKWATEROWANIE ze 
śniadaniem i kolacją Koszt noclegu- 220 zł/os

Zgłoszenia proszę przesyłać do:

Dominik Czajka tel. +48 600 514 350, email: d.czajka@aspomorze.pl

                       

 ……………………………………………………….
(podpis trenera lub kierownika drużyny)

mailto:d.czajka@aspomorze.pl

