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ZAPROSZENIE
Klub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów, pragnie zaprosić Państwa klub 
do udziału w turnieju piłkarskim „ASik CUP 2018”

1. Organizator turnieju: 
• Klub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów

2. Cel turnieju:
• Propagowanie  piłki  nożnej,  zdrowego  trybu  życia,  a  także  sportowej 

rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.

3. Koordynator turnieju:
• Kamil Malinowski tel. 535 943 775

4. Miejsce:
• Stadion WKS Wilczyce ul. Sportowa

5. Termin i uczestnicy:
• rocznik 2011   26.05.2018 w godzinach (9-12).
• rocznik 2010   26.05.2018 w godzinach (9-12).
• rocznik 2009   26.05.2018 w godzinach (9-12).

6. System rozgrywek:
• Podczas turnieju NIE jest prowadzona klasyfikacja końcowa.
• System ligowy- każdy z każdym. W turnieju weźmie udział 5 zespołów
• Czas gry: 1 x 15 minut.
• Liczba zawodników: 4+1.
• Boisko: 50 m. x 28 m.
• Bramki: 5 m. x 2 m.
• Rozmiar piłki: nr 4.
• Rzut karny: 7 m.
• Kary minutowe: 2, 4 m.

Akademia Sportu KRS:0000617915 www.askielczow.pl
Kiełczów NIP:8961551308 biuro@askielczow.pl
ul. Wilczycka 48 REGON: 36445016100000 tel. 721 531 394
55-093 Kiełczów FB/askielczow



 

      Klub Sportowy

Akademia Sportu Kiełczów

7. Przepisy gry:
• Rzuty  wolne:  Bramkę  można  zdobyć  bezpośrednio  tylko  z  połowy 

przeciwnika. Odległość muru 5 m.
• Auty: Zawodnik ze stojącej piłki może piłkę wprowadzić lub podać (do 

wysokości kolan).
• Po wprowadzeniu piłki z autu zawodnik może zdobyć bramkę. Odległość 

przeciwnika 3m.
• Zmiany: hokejowe (powrotne).

Gra bramkarza:
• aut bramkowy - bramkarz wprowadza piłkę dowolnie. 
• po  chwycie  piłki  z  akcji  -  bramkarz  wprowadza  piłkę  dowolnie.  Gdy 

położy piłkę na ziemi zawodnik drużyny przeciwnej może mu ją zabrać. 
Bramkarz nie może ponownie złapać piłki w ręce (rzut wolny pośredni).

Inne:
• Nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej.

9. Nagrody i wyróżnienia:
• Każdy zawodnik otrzymuje medal.
• Każda drużyna otrzymuje puchar.
• Podczas  turnieju  zostaną  wręczone  statuetki  dla  wyróżniającego  się 

zawodnika z każdego zespołu.

10. Zgłoszenia zespołów:
• Chęć  uczestnictwa  należy  przesyłać  drogą  mailową  na  adres: 

kamil.malinowski@askielczow.pl lub pod numer telefonu 535 943 775. 
W  informacji  zwrotnej  zostanie  przesłane  potwierdzenie  rezerwacji 
miejsca na turnieju.

11. Pozostałe informacje:
• Zespoły mogą liczyć maksymalnie do 10 zawodników.
• Wszyscy  uczestnicy  turnieju  mają  obowiązek  posiadania  aktualnych 

sportowych badań lekarskich. Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
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12. Wpisowe:
• Koszt udziału w turnieju wynosi 200 zł i jest płatne na konto przed 

turniejem do 20 maja 2018, w tytule przelewu nazwa i rocznik drużyny. 
Wpłata na konto jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w turnieju.

NR KONTA BANKOWEGO BZ WBK
44 1090 2590 0000 0001 3270 0928

• Wpisowe zawiera medale dla wszystkich uczestników, puchar dla każdej 
drużyny, statuetki dla wyróżniających się zawodników z każdego zespołu, 
wodę, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, 60 minut gry dla każdej 
drużny.

• Brak uiszczenia opłaty startowej jest równoznaczne z niedopuszczeniem 
drużyny do turnieju.

Serdecznie zapraszamy!
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