
               

 

§ 1 ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem turnieju LISEK CUP VIII jest Uczniowski Klub Sportowy „Lisek” Milówka. 

2. W sprawach związanych z rozgrywkami   należy   kontaktować   się   z   Organizatorem pod 

numerem telefonu: 667284696, drogą mailową: mundialito@o2.pl lub sz.weglarz@gmail.com  

Informacje szczegółowe oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: 

www.uksmilowka.pl  

 

3. Miejsce rozgrywek: Obiekty sportowe LKS Podhalanka Milówka , teren 

Amfiteatru w Milówce przy ul. Sportwej 15, boisko Orlik w Milówce 

ul.Dworcowa 17 

 

§ 2 CELE 

 

1. Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych 

przyjaźni, wychowanie poprzez sport. Promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz 

postaw fair play. 

§ 3 UCZESTNICY 

 

1. Turniej przeznaczony dla siedmiu kategorii wiekowych : U-7, U-8, U-9 , U-10 ,U-12 

chłopców oraz U-11, U-13 dziewczyn 

 

 

1.Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej, do 

którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera lub 

Kierownika drużyny. 

2.W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników z wyjątkiem kat. U-12 

chłopców oraz U-13 dziewczyn gdzie dopuszczalna liczba zawodników wynosi 12. 
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§ 4 TERMINY I KATEGORIE 

 

1. Rozgrywki odbędą się według poniższego harmonogramu: 

 

ROCZNIK 2015 termin 1.V (bez klasyfikacji) 5x5 

ROCZNIK 2014  termin 2-3.V POZIOM PRO I GRASSROTS (bez klasyfikacji) 5x5 

ROCZNIK 2013  termin 2-3.V POZIOM PRO I GRASSROTS (bez klasyfikacji) 5x5 

ROCZNIK 2012   termin 1.V 7x7 

ROCZNIK 2011 DZIEWCZYN termin 2-3.V  7x7 

ROCZNIK 2009 DZIEWCZYN termin 2-3.V 9x9 

ROCZNIK 2010 CHŁOPCÓW  termin 2-3.V  9x9 

 

2. Szczegółowa rozpiska gier zostanie przesłana trenerom uczestniczącym w rozgrywkach po 

potwierdzeniu udziału wszystkich drużyn , aplikacja TOURFINITY  

§ 5 SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Zapisy trwają   do   wyczerpania   miejsc.   W   przypadku   pełnej   listy   uczestników, przed 

rozpoczęciem rozgrywek kolejne zgłoszenia wpisywane będą na listę rezerwową. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej 

www.uksmilowka.pl .Na adres mailowy podany w formularzu, przesłane zostanie potwierdzenie 

zgłoszenia. 

3. Drużynę rejestruje trener lub osoba upoważniona przez klub/trenera. 

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener/kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć komplet 

dokumentów   zgłoszeniowych   (karta   drużynowa   oraz   karty   indywidualne, w przypadku 

formalnego wymogu także oświadczenia dot. pandemii COVID-19) – przesłane wcześniej przez 

Organizatora. 
5. Ubezpieczenie NW w czasie dojazdu i trwania turnieju pozostaje w gestii uczestniczących drużyn. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu. 

 

§ 6 OPŁATA WPISOWA 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 300 zł/ 

drużyna. W przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje wielokrotność opłaty wpisowej. 

2. Po wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie faktura 

z 7-dniowym terminem płatności. 

3. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty wpisowej Organizator zastrzega sobie 

prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników. 

 

& 7 ZAKWATEROWANIE 

 

W trakcie turnieju organizator zapewnia chętnym drużyną zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie w 

wybranych pensjonatach i hotelach na terenie  GMINY MILÓWKA oraz możliwość rezerwacji boisk 

w celu przeprowadzenia treningu lub gier kontrolnych. 

Koszt : a)1 doba (3 posiłki) – 150 zł b) 2 doby 6 posiłków -250 zł c) 3 doby 9 posiłków – 350 zł . W 

przypadku zainteresowania tą opcją należy się skontaktować telefonicznie lub meilowo z 

organizatorem tel.667284696 emeil sz.weglarz@gmail.com 

 

 

§ 7 SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ PRZEPISY  

1. Rocznik 2015 – 1 dzień rozgrywek – 8 zespołów – system „każdy z każdym”- 
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czas trwania meczu 1x13 min – ilość zawodników 5x5, turniej bez prowadzonej 

klasyfikacji-gramy równolegle na 3 boiskach 

2. Rocznik 2014 – 2 dni rozgrywek– podział na poziom pro i grassroots- 7 

zespołów w każdym poziomie- system „każdy z każdym” mecz i rewanż- czas 

trwania meczu 1x15- ilość zawodników 5x5- turniej bez prowadzonej 

klasyfikacji-gramy równolegle na 3 boiskach  

 

3. Rocznik 2014 – 2 dni rozgrywek– podział na poziom pro i grassroots- 7 zespołów w 

każdym poziomie- system „każdy z każdym” mecz i rewanż- czas trwania meczu 

1x15- ilość zawodników 5x5-  turniej bez prowadzonej klasyfikacji-gramy równolegle 

na 3 boiskach  

 

4. Rocznik 2012 – 1 dzień rozgrywek – 8 zespołów- Rywalizacja w grupie system „ każdy 

z każdym + faza pucharowa w której przegrywający zespół odpada z rywalizacji 

według schematu ( 4A-1B,3A-2B,2A-3B,1A-4B)- w przypadku remisu w fazie 

pucharowej o awansie decyduje seria rzutów karnych - gramy równolegle na 2 

boiskach- czas trwania meczu 1x15 min 

 

5. Rocznik 2010 – 1 dzień rozgrywek – 5 zespołów – Rywalizacja w grupie w systemie „ 

każdy z każdym „ – czas trwania meczu 1x 22 min- ilość zawodników 9x9 

 

6. Rocznik 2009 dziewczyn  – 1 dzień rozgrywek – 5 zespołów – Rywalizacja w grupie w 

systemie „ każdy z każdym „ – czas trwania meczu 1x 22 min- ilość zawodników 9x9 

 

7. Rocznik 2011 dziewczyn – 1 dzień rozrgywek – 6 zespołów- Rywalizacja w grupie w 

systemie „ każdy z każdym” – czas trwania meczu 1 x 18 min – ilość zawodników 7x7  

 

Przepisy gry zgodne z unifikacją szkolenia PZPN dla poszczególnych kategorii wiekowych 

dotyczących : rozmiaru boisk, bramek i piłek z zachowaniem przepisu o „spalonym” dla 

kategorii U-13 dziewczyn oraz U-12 chłopców. 

 

Klasyfikacja prowadzona zgodnie z przepisami PZPN, dotyczy ilości zdobytych punktów za 

wygrany i zremisowany mecz oraz o wyznaczeniu kolejności zajętego miejsca w przypadku 

równej ilości punktów w grupie.  

 

*W sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator  turnieju i nie podlegają 

one odwołaniu. 
 

&NAGRODY 

 

1. Medal dla każdego uczestnika 

2. Okolicznościowe puchary dla drużyn z miejsc (1-3) kat. U-12, U-10 chłopców oraz U-13, 

U-11 dziewczyn 

3. Zestawy upominków dla zawodników zespołów z miejsc (1-3) kat. U-12, U-10 chłopców 

oraz U-13, U-11 dziewczyn 

4. Zestawy upominków dla wszystkich drużyn kat. U-9,U-8, U-7 

 


