
 

AP 21 SUPER CUP 

Podstawowe informacje: 

  1.Kategorie wiekowa 

Turniej AP21 Super Cup rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

- rocznik 2015 - rocznik 2014 turnieje jednodniowe 

-rocznik 2013 - rocznik 2012 turnieje dwudniowe 

2. Zasady Gry: 

- w rocznikach 2012 oraz 2013 gramy systemem 6+1. 

- w rocznikach 2014 oraz 2015 gramy systemem 4+1 

- czas gry 1x18 minut 

- ilość drużyn z jednego rocznik w turnieju 12 zespołów. 

Turnieje dwudniowe: 

- sobota  mecze grupowe 

- niedziela system pucharowy  

Turnieje jednodniowe 

Grupy każdy z każdym potem mecze o miejsca. 

- Na każdym etapie rozgrywek o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje: - Ilość zdobytych 

punktów(zwycięstwo-3pkty, remis-1pkt, porażka-0pkt) - Wynik bezpośredniego pojedynku między 



zainteresowanymi drużynami (jeżeli są dwie zainteresowane). Przy trzech drużynach 

zainteresowanych mała tabela -Różnica bramek - Większa ilość strzelonych bramek - Losowanie. 

-z autu wprowadzanie piłki nogą lub podanie (nie można strzelić bramki bezpośrednio z autu) 

- bramkarz ręką 

-rzut karny z linii pola karnego 

-sędzia ma prawo ukarać zawodnika wykluczeniem z gry na 1 minutę w uzasadnionych przypadkach. 

3. Nagrody 

- każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal a trzy pierwsze drużyny pamiątkowe puchary. 

4. 

Organizator zapewnia profesjonalną opiekę medyczną, sędziów, spikera, nowoczesny obiekt piłkarski. 

5.  

Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na murawę innych osób niż Zawodnicy i Trenerzy. 

6.  

W sprawach nieujętych w Regulaminie, a mających wpływ na przebieg Turnieju decydujące zdanie 

posiada Organizator. 

7.  

Każdy zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

nieszczęśliwych wypadków. 

8.  

Ustaloną opłatę za udział zawodnika w turnieju pobiera organizator w dniu przyjazdu. 

9. 

W sprawach problemowych ostateczna decyzja należy do organizatora. 

 

10.Uczestnicy: 

Drużyny z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy 
 

11.Koszty: 
Zakwaterowanie: 

Pokoje wyposażone są w łazienkę (WC + prysznic), telewizję naziemną pokoje 4,3,2 
osobowe. 

Opcja I : cena 340 PLN Nocleg (od piątku do niedzieli), 



Piątek: przyjazd na kolację, Sobota: śniadanie, obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad 
Opcja II: cena 210 PLN Nocleg (od soboty do niedzieli) 

Sobota: obiad, kolacja, niedziela: śniadanie 
12.Wpisowe: 

Turnieje dwudniowe: 
Drużyny korzystające z noclegu 300 PLN 

Drużyny nie korzystające z noclegu 500 PLN 

Turnieje jednoniowe: 

300 PLN 

 
ZA ZAKWATEROWANIE ODPOWIEDZIALNY JEST ORGANIZATOR, Z KTÓRYM 
NALEŻY UZGADNIAĆ WSZELKIE SZCZEGÓŁY ( REZERWACJE W HOTELACH, 

POSIŁKI itp.) SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY 
HOTELOWEJ RÓWNIEŻ RODZICÓW KIBICÓW, ZAŁATWIAMY WSZELKIE 

FORMALNOŚCI. 
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