
 
SOKÓLSKA LIGA SZÓSTEK 

 
1. Sokólska Liga Szóstek jest stworzona z cyklu 6 turniejów piłki nożnej w 

składach 6-osobowych.  

 

2. Turnieje odbywają się regularnie raz w miesiącu: 

 I turniej (otwarcie ligi) - 18.02.2018 r. godz. 14.00 

 II turniej - 18.03.2018 r. godz. 14.00 

 III turniej - 15.04.2018 r. godz. 14.00 

 IV turniej - 13.05.2018 r. godz. 14.00 

 V turniej - 03.06.2018 r. godz. 14.00 

 VI turniej(podsumowanie) - 24.06.2018r. godz. 14.00 

Terminy oraz godziny mogą ulec zmianie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta 

na trwającym turnieju. Otwarcie ligi nie podlega w/w zasadzie.  

 

3. Organizator: 

Akademia Sportu Falcon Sokółka 
 

4. Współorganizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce 
 

5. Patronat honorowy: 

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska 

 



6. Uczestnictwo 
 W turnieju może wziąć udział każdy zespół składający sie z min. 6 osób, 

które ukończyły 16 rok życia.  

 Maksymalna liczba zawodników to 12 na zespół. 

 Każdy zawodnik może grać tylko w 1 zespole w turnieju. 

 Do SLS można dołączyć w każdym momencie!!! 

 Zapisy odbywają się poprzez przesłanie na adres email: 

m.tochwin@gmail.com formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) 

podpisanego przez zawodników (kopie na adres e-mail, oryginał w dniu turnieju)  

 Przelanie kwoty za rejestracje w lidze w wysokości 200 PLN od drużyny. 

(7 dni po wysłaniu formularza inaczej zgłoszenie zostanie wycofane) - 

NUMER KONTA ZOSTANIE PODANY W PRYWATNEJ 

WIADOMOŚCI 

 Opłata jest jednorazowa i obejmuje wszystkie 6 turniejów.  

 Zespoły, które dołączą w późniejszym terminie również ponoszą opłatę 

rejestracyjną. 

 

7. Organizator zapewnia: 
1. Cykliczne rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej 

2. Maksymalnie 4 boiska o wymiarach 50x30(ćwiartka boiska 

pełnowymiarowego do piłki nożnej) - Nawierzchnia SZTUCZNA 

3. Obsługę sędziowską 

4. Opiekę medyczną 

5. Ciepły posiłek (bigos/kiełbaska) 

6. Wodę/ciepłą herbatę/kawę 

7. Przebieralnia z prysznicami (Brak możliwości otrzymania szatni na 

wyłączność. Służą tylko jako przebieralnie i natryski) 

8. Nagrody na zakończenie ligi (puchary, medale, nagrody rzeczowe) 

Ubezpieczenie we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 



8. System rozgrywek 
 6 turniejów z dowolną liczbą drużyn (schemat rozgrywek w dniu turnieju) 

 Pierwsze 5 zespołów w klasyfikacji turnieju otrzymują oceny tj. 

   1 miejsce  - 6,  

 2 miejsce - 5,  

 3 miejsce - 4,  

 4 miejsce - 3, 

 5 miejsce - 2, 

 Pozostałe zespołu otrzymują 1. 

 Ligę wygrywa zespół, który osiągnie najlepszą średnią ze wszystkich 6 

turniejów. 

 Nieobecność na turnieju automatycznie skutkuje otrzymaniem 1. 

 Dołączeniu do ligi w późniejszym terminie skutkuje otrzymaniem 1 za 

poprzednie turnieje. 

 Przy takiej samej średniej rozstrzygają wszystkie mecze bezpośrednie. 

 

Czas Gry: 20 min (cały mecz) 

Zmiany: Hokejowe 

Bramki: 5x2 

Zasady PZPN, brak spalonego. 

 

WSZYSCY GRAJĄ! (min. 5 spotkań w turnieju) 

Pytania? -> m.tochwin@gmail.com 
O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduję osobą odpowiedzialna z 

ramienia organizatora: Michał Tochwin 

 

Dołącz do nas! 

Ekipa SLS 

 


