
 

  TURNIEJ PIŁKARSKI  

SOKÓŁ  CUP- 2013 
 

NA ORLIKU – UL. MAKOWA 13 

 W DZIAŁDOWIE 

 

21.09.  2013r.  ( ROCZNIK 2004 i młodsi )  

 

28 .09.2013 ( ROCZNIK  2003 i młodsi )  

 
( SOBOTA)   Działdowo 

w województwie Warmińsko - Mazurskim 

 

Kategoria wiekowa biorących udział w turnieju: 

ROCZNIK 2003 / 2004 

 

ZGŁOSZENIA I ZASADY UDZIAŁU 

 

Zapisy do  16 WRZEŚNIA 2013 

*wpisowe: 150 zł  

 

 

Potwierdzamy przyjazd na e-mail : karol005@o2.pl 

TEL. 509 241 844  

o udziale w turnieju  decyduje kolejność zgłoszeń 

 – maksymalnie 8 zespołów . 

 

 

 

 

mailto:karol005@o2.pl


Uczestnicy rozgrywek: 

-Każda drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. 

 

NAGRODY  

Puchary, medale, dyplomy, upominki 

nagroda dla najlepszego bramkarza 

nagroda najlepszego zawodnika i strzelca bramek  

REGULAMIN 

 

1. Sędziowanie: 

- Obsada sędziowska – 2 sędziów.  

  

2. Zawody rozgrywane są na podstawie „UPROSZCZONYCH” przepisów gry w 

piłkę nożną zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami gry 

w piłkę nożną PZPN. – bez spalonego. 

  

3. Boisko:  

ORLIK- UL. MAKOWA 13 W DZIAŁDOWIE. 

  

4. Piłka do gry :  

rozmiar – 4  - SELECT 

  

5.  Gra: 6 zawodników  pola + bramkarz +  rezerwowi. ( dowolna ilość zmian, 

zmiany powrotne )  

  

6. Wymagana dokumentacja: 

lista zbiorcza drużyny: 

 imię i nazwisko, data urodzenia 

- legitymacja- zawodników 

 

7.System punktacji : 

za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty 

za remis przyznaje się 1 punkt 

za porażkę nie przyznaje się punktów 



 

8. Czas gry: 

  

1x 15 min. lub  ( organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany czasy gry w 

zależności od ilości drużyn i możliwości technicznych) 

  

9.Kolejność drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. 

W przypadku równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu w 

tabeli decydują w kolejności:  

- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi zespołami, 

- korzystniejsza różnica bramek strzelonych i straconych we wszystkich spotkaniach 

lub między zainteresowanymi zespołami.  

- większa ilość strzelonych bramek  

- losowanie 

  

10. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych przy meczu 

nierozstrzygniętym , rozstrzygają rzuty karne, pierwsza seria 5 strzałów, przy dalszej 

równości po jednym, aż do rozstrzygnięcia .  

  

11.Kary: 

 Maksymalnie 1 min.  

Protesty dotyczące wyniku zawodów i decyzji sędziów nie będzie rozpatrywane. 

  

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

  

Organizator nie  zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu NNW. 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU 

UKS SOKÓŁ DZIAŁDOWO 

 Karol Janicki – 509 241 84 

e-mail: karol005@o2.pl 

 

mailto:karol005@o2.pl

