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Zapraszamy na turniej piłkarski Budzyń Cup 2013, który odbędzie się w 
Wielkopolsce. Będzie to naprawdę świetne widowisko. Zachęcamy wszystkich do 
wzięcia udziału w turnieju. 

CEL TURNIEJU: 

Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych 
przyjaźni, wychowanie poprzez sport. Konfrontacja sportowa młodzieży z różnych klubów. W 
turnieju mogą brać udział chłopcy urodzeni w 1995 roku i młodsi (1996, 1997, 1998) zrzeszeni w 
Klubach Sportowych (obowiązkowe legitymacje szkolne/karty zawodników lub inny dokument 
tożsamości oraz badania lekarskie do wglądu przez sędziów w dniu imprezy). 

 

ORGANIZATOR: 

- Kamil Szymaniak 

MIEJSCE: 

- Budzyń – HALA Sportowa Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Rogozińska 52 

TERMIN: 

- 26.01.2013 roku – Sobota, 

Rozpoczęcie turnieju o godz. 08.00, zakończenie ok. godz. 17.00 

 

SPOSÓB ROZGRYWEK: 

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach każdy z każdym. 

Grupa A – 4 zespoły 
Grupa B – 4 zespoły 

2 najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają w półfinałach. 
Po półfinałach odbędzie się mecz o 3 miejsce i Finał. 

Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz, zmiany hokejowe, czas 2x10min. 
W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn 
zainteresowanych, następnie różnica bramek oraz ilość bramek strzelonych a następnie rzuty karne 
(rozgrywane po każdym remisowym meczu w grupie). 

 



- Zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje 1 następny mecz. Zawodnik otrzymujący dwie 
zółte kartki podczas turnieju pauzuje 1 następny mecz. Drużyna której zawodnik otrzymuję 
czerwoną kartkę lub 2x żółtą kartę i w konsekwencji czerwoną podczas trwającego właśnie meczu 
gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do straty bramki. 

Wznowienie gry przez bramkarza - bez ograniczeń. Rozpoczęciu gry z autu wykonywane nogą z piłki 
stojącej na linii boiska lub za boiskiem. Zabroniona gra wślizgiem. Reszta przepisów do ustalenia w 
dniu rozpoczęcia turnieju. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Kompletną listę zgłoszonych zawodników (maksymalnie 10 osób+2 opiekunów) należy złożyć u 
organizatora w dniu turnieju. 
2. Drużyny należy zgłaszać w terminie do dnia 11.01.2013r. 
- telefonicznie pod nr telefonu: 517-160-996, 
- e-mail: kamil.szymaniak@wp.eu 
3. Ilość drużyn uczestniczących w turnieju jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszenia. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Dyplomy dla każdej drużyny. 
ZESPOŁOWE - pierwsze trzy zespoły puchary i medale. 
INDYWIDUALNE - dla najlepszego strzelca, bramkarza, zawodnika (wybierają Trenerzy lub w 
przypadku wątpliwości Organizator) 

 

WPISOWE: 

Wpisowe w wysokości 200,00 zł od drużyny należy wpłacić do 11.01.2013r. w celu potwierdzenia 
zgłoszenia na konto bankowe podane po zgłoszeniu się drużyny. 

Organizator zapewnia: 
- opiekę medyczną 
- napoje, 
- wyżywienie (obfity obiad), 
- sędziów z uprawnieniami, 
- dobrą zabawę 

 

ZAPRASZAMY! 

 

Link do wyników z roku 2012:  

http://www.budzyn.pl/gmina/index.php/aktualnoci-sportowe/862-wyniki-budzy-cup-2012 


