
 
 

REGULAMIN  
TURNIEJU PARTNER CUP 2020 

 
 

1. Organizator: Biuro Turystyczne Aga-Toma 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomaszewicz, tel. 608 88 99 30 

Mail: biuro@aga-toma.pl 

2. Terminy: 

- 25.01.2020 – rocznik 2010 

- 26.01.2020 – rocznik 2008 

       3.    Sprawy organizacyjne: 

- Turnieje odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Barwicach, ul. 
Moniuszki 12 od godziny 10:00 

- Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości            
200 złotych na konto: 79 1020 2847 0000 1102 0159 7541 do 15.01.2020  

z dopiskiem „Partner Cup – nazwa klubu” 

- organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków i nie 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności 

- organizator zapewnia sędziów ZZPN, opiekę medyczną oraz spikera 

- zapewniamy wodę oraz obiad dla uczestników turnieju 

- wszelkie kwestie sporne, które wynikną w trakcie turnieju rozwiązuje 
Organizator 

       4.   Drużyny, mecze i punktacja: 

- Drużyny grają w 5 osobowych zespołach (4 w polu + bramkarz) 

- Drużyna może liczyd maksymalnie 10 zawodników 



- W turniejach mogą brad udział dziewczęta maksymalnie o rok starsze, 
adekwatnie do kategorii, w której wezmą udział 

- Mecz trwa 10 minut. Nie ma zmiany stron 

- W turnieju bierze udział 10 drużyn, które zostaną podzielone na grupę A i B. 
Mecze w grupach odbywają się systemem każdy z każdym, następnie pierwsze 
dwa zespoły z grup grają systemem pucharowym w Lidze Mistrzów, trzecie i 
czwarte w Lidze Europy, a piąte między sobą. (w przypadku remisów w tych 
meczach o zwycięstwie decydowad będzie seria rzutów karnych – po 3, lub do 
rozstrzygnięcia) 

- Za wygrany mecz w grupie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. O miejscu 
w tabeli decyduje kolejno: 1) liczba punktów; 2) wynik bezpośrednich spotkao; 
3) lepszy stosunek bramek; 4) bramki strzelone; 5) seria rzutów karnych 

        5.   Zasady gry: 

- Wymiary bramek: 3 m. x 2 m.   

- Zmiany zawodników w trakcie meczu odbywają się system hokejowym 

- Złośliwe faule i niesportowe zachowanie będą karane czasowym wykluczeniem  

- piłka z autu wprowadzana jest nogą, bramkarz wprowadza piłkę do gry w 
dowolny sposób 

- Pozostałe przepisy są zgodne z obowiązującymi zasadami PZPN (mówione będą 
podczas odprawy trenerów przed meczem) 

         6.   Nagrody: 

Dla wszystkich zawodników przewidziane są pamiątkowe medale. Na koniec 
także wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki 
ufundowane przez sponsorów. 

Informacje o turnieju dostępne są na: http://aga-toma.pl/partner-cup-2020 

ZAPRASZAMY !!! 

 

http://aga-toma.pl/partner-cup-2020

