
 
                                                                                                 Limanowa, 17.02.2014 

 
REGULAMIN TURNIEJU  

I PUCHAR LIGI  
 

pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa  
P. Władysława Biedy 

 

1 MARZEC 2014 

I. Udział w turnieju 

  
1. Udział biorą wyłącznie drużyny, które w sezonie 2013/2014 uczestniczyły i uczestniczą w 
rozgrywkach oficjalnych Limanowskiej Ligi Futsalu /Extraliga, I Liga oraz LLF +35/.  
 
2. Nie można dopisywać żadnych nowych zawodników do danej drużyny. Każdy zawodnik 
obowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i okazać 
go sędziemu głównemu zawodów lub przedstawicielowi organu prowadzącego rozgrywki przy 
weryfikacji spotkania. Brak w/w dokumentu spowoduje, że wynik spotkania zostanie zweryfikowany 
jako walkower.  
 

II. Postanowienia Regulaminowe 
 
1. Zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do LLF w dwóch drużynach tej samej Firmy mogą wystąpić 
tylko w jednej ze zgłoszonych. 
2. Puchar Ligi zostanie rozegrany jeżeli zgłoszonych zostanie minimalnie 16 zespołów ze wszystkich 
Lig. 
3. Turniej odbędzie się w hali sportowej ZSS nr 3 w Limanowej 1 marca 2014r. 
4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to dzień 24.02.2014r. 
5. Wpisowe do turnieju – 150,00zł /wpłaty wyłącznie przelewem na konto organizatora Ligi – „Govit 
Sport” do dnia rozpoczęcia turnieju. Organizator odrębnym komunikatem poda informacje o terminie 
przyjmowania wpłat.  
6. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć: 
   listę zgłoszenia potwierdzoną przez kierownika drużyny (do pobrania na stronie turnieju), która 
zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia , nr koszulki oraz czytelny podpis zawodnika. Proszę o 
zaznaczenie bramkarza. 
7. Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez 
organizatorów turnieju w dniu zawodów.(do 15 min po zakończonym spotkaniu). Po tym terminie 
protesty nie będą przyjmowane. 
 

III. Losowanie. 
 
1. Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 26 lutego 2014r. podczas kolejki Extraligi i I Ligi w hali 
ZS nr 1 w Limanowej /Ekonom/ o godz. 17.30 

 
IV. Schemat rozgrywek: 
 
1. Drużyny zostaną podzielone na grupy bez względu na rodzaj Ligi w której występują w czasie 
sezonu. 
2. Rozstawione zostaną dwie najlepsze drużyny z Extraligi /stan na dzień 20.02.2014r./ oraz dwie 
najlepsze drużyny z LLF +35 /stan na dzień 23.02.2014r/. 
3. Do oddzielnych grup zostaną rozlosowane także drużyny z tej samej Firmy. 
4. Dokładny schemat rozgrywek i zasady losowania zostaną  przedstawione po zamknięciu zgłoszeń 



- spotkania grupowe- ¼ finału play off    -½ finału  - mecz o 3 miejsce  - mecz finałowy 
5. Od ¼ finału w przypadku wyniku remisowego odbędzie się seria rzutów karnych  
    (po 3). 
 

 

 
 

V. Zasady gry / klasyfikacje 

1. Czas gry drużyn podany zostanie po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, ale nie mniej niż 1x12min. 
2. Zasady gry  wg przepisów futsalu z wyłączeniem gry z bramkarzem. 
3. Po 3 żółtej kartce zawodnik pauzuje w kolejnym spotkaniu swojej drużyny. Podobnie w 
    przypadku otrzymania czerwonej kartki 
4. Ostatnia minuta – czas wstrzymywany w momencie wyjścia piłki poza boisko, bądź też podczas 
wykonywania rzutów wolnych, rożnych, czy też wybicia piłki z linii autowej.  
5. Drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu obowiązującym do gry w piłkę nożną 
halową (dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki przez cały czas trwania turnieju). 
6. Drużyny uczestniczące w turnieju obowiązane są zgłosić się co najmniej na 30 min. przed 
wyznaczonym terminem zawodów w celu przygotowania się do gry. 
7. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się w zależności od uzyskania wyniku: 
- 3 pkt za zwycięstwo; 1 pkt za remis;- 0 pkt za przegraną. 
W przypadku przyznania walkowera zawody weryfikowane będą w stosunku 5:0 na korzyść drużyny 
przeciwnej.  
8. Klasyfikacje dodatkowe: 
 „Najlepszy Strzelec”  – najwięcej bramek strzelonych przez danego zawodnika w całym turnieju. W 
przypadku takiej samej ilości bramek zdobytych wygrywa ten zawodnik, którego drużyna znajdzie się 
wyżej w końcowej tabeli turnieju. 
„Najlepszy Bramkarz” – wybrany przez zespół organizatorów  
„MVP  Pucharu Ligi 2014” – wybrany przez zespół organizatorów 
 

VI. Nagrody: 
1m. – Puchar Ligi 2014   2m. – puchar      3m. – puchar     4m. – puchar 
 
Najlepszy zawodnik turnieju   – statuetka 
Najlepszy strzelec turnieju     – statuetka 
Najlepszy bramkarz turnieju   – statuetka 
 
W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn organizator przewiduje nagrodę finansową dla 
zdobywcy Pucharu Ligi. Informacja taka podana zostanie w oddzielnym komunikacie. 
 

VII.  Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

 
         Serdecznie zapraszamy : Organizator Turnieju 
   

 
 

„GOVIT SPORT” Witold Sochacki 
ul. Mickiewicza 8 ; 34-600 Limanowa;  
e-mail:futsalima@op.pl 
NIP: 737-123-58-76                                 
REGON ; 492010721 
Konto: BS Limanowa  Nr 95 8804 0000 0070 0014 8101 0001 

 


