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REGULAMIN LISEK CUP VI 

1. Termin Turnieju – 4.06.2020 

 

2. Godziny rozgrywania turnieju poszczególnych kategorii 

 

Obowiązkiem każdego zespołu jest wstawienie się na obiekcie 10-15 minut przed jego 

rozpoczęciem po przejściu strefy dezynfekcyjnej od strony ul.Targowej , po turnieju zespoły 

opuszczają obiekt wyjściem od ul.Sportowej . Na obiekcie zostaną utworzone 2 strefy : 

zawodnika i rodzica , poruszanie się jest tylko dozwolone w wyznaczonych strefach.  

 

 Rocznik 2013 – 9:00-11:00 

 Rocznik 2012 – 11:15-13:15 

 Rocznik 2010/2011 – 13:30-15:30 

 Rocznik 2010 – 15:45- 17:45 

 Rocznik 2007 – 18:00-20:00 

 

3. System rozgrywek 

Turnieje będą rozgrywane w systemie „każdy z każdym”,  w rozgrywkach roczników 2012 

oraz 2013 nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 

3 punkty, remis 1 punkt , porażka 0 punktów.  W przypadku równej ilości punktów o 

zwycięstwie  w turnieju zadecyduje bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami. W przypadku remisu kolejno : różnica bramek, ilość bramek zdobytych , rzuty 

karne (3 kolejki) pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

4. Czas gry 

 

 Rocznik 2013 – 1x 16 min. 

 Rocznik 2012 – 1x 16 min 

 Rocznik 2010/2011 – 1 x 18 min 

 Rocznik 2010 – 1 x 18 min 

 Rocznik 2007 – 1 x 18 min 

 

 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#goToAccountDetails
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5. Ilość zawodników 

 

 Turnieje 2013 i 2012 – drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników + trener , 

gramy 4+1 

 Roczniki turnieje 2007-2011 – drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników + 

trener,  gramy 6+1 

 

6. Przepisy gry zgodne z przepisami PZPN wyłączając przepis o spalonym , auty wykonujemy 

wprowadzając piłkę nogą. 

 

7. Posiłek 

 

Z racji panującej sytuacji epidemiologicznej zespoły napoje i ewentualny posiłek organizują 

sobie we własnym zakresie. 

 

Możliwa rezerwacja obiadu  : Hotel Tycjan , Gościniec Nas Sołą . 

 

8. Nagrody 

Każdy uczestnik zmagań otrzyma pamiątkowy medal , najlepsze 3 drużyny turniejów w 

kategoriach 2007  , 2010 oraz 2010/2011 pamiątkowe puchary. Każdy uczestnik po turnieju 

otrzyma słodki poczęstunek. Turniejowi będzie towarzyszyła oprawa muzyczna.  

 

9. Opłata startowa od zespołu wynosi 250 zł 

 

 

O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator 
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