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 OGÓLNOPOLSKIE ROZGRYWKI FUTBOLU 

SZEŚCIOOSOBOWEGO 2019 

Tegoroczne rozgrywki to liga i puchar w 

jednej cenie. Każdy zespół w ramach 

jednego wpisowego bierze udział w 

dwóch odrębnych rozgrywkach. 

  Kilka poziomów rozgrywek 
Rozgrywki są oparte o 3 poziomy (Extraliga, 2.Extraliga, 3.Extraliga) 

oraz Puchar.  

Zachęcamy drużyny amatorów, studentów, zakłady pracy, drużyny klubowe do dołączenia do 

rozgrywek Extraliga.pl w sezonie 2019. W ofercie rozgrywek między innymi:  

 Profesjonalna platforma internetowa wraz z indywidualnymi profilami zawodników i drużyn 

 Obsługa techniczna i sędziowska na najwyższym poziomie 

 Relacje medialne ze spotkań (foto i wideo) 

 Konkursy i nagrody  

 Akcje charytatywne 

ATRAKCYJNE NAGRODY:  

Dla drużyn z miejsc 1-3 w każdej lidze przewidziano Puchary, medale i dyplomy. Dodatkowo w każdej 

lidze przyznawane są nagrody indywidualne (najlepszy strzelec, zawodnik i bramkarz). Pomiędzy 

danymi klasami rozgrywkowymi obowiązują awanse i spadki.  

NAGRODA GŁÓWNA  

Nagrodą dla mistrza rozgrywek ligowych jest udział w finałowym turnieju MISTRZOSTW POLSKI w 

którym do wygrania jest nagroda o wartości 15 000 złotych! 

Nagrodą dla zdobywcy Pucharu jest udział w finałowym turnieju o Puchar Polski w Futbolu Szóstek. 

U nas możesz:  

 Dodać do swojej kadry w trakcie trwania sezonu nawet 8 dodatkowych zawodników 

 Przełożyć podczas sezonu nawet 4 mecze  

 Uzyskać wsparcie w poszukiwaniu sponsora dla swojej drużyny  

 Uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach dotyczących piłki nożnej 

NAJWIĘCEJ GRY – MINIMUM FORMALNOŚCI – KORZYSTNE TERMINY  

Mecze w naszych rozgrywkach trwają najdłużej. Od 30 do 36 minut gry w lidze oraz 24 minuty w 

pucharze. Ograniczyliśmy formalności do absolutnego minimum – 1 formularz z podpisem kierownika 

zespołu. Gramy za równo w dni powszednie jak i weekendy. 
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WPISOWE 

Drużyny 1 i 2 ligi – 600 zł 

Drużyny 3 ligi 500 zł  

*Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT 

 

 

Zgłoś się już dziś lub potwierdź udział jeżeli grałeś z nami w poprzednim sezonie 

 

RKS Perła Lublin zdobyła Puchar Polski 2018                               Sprawdź nowoczesny profil zawodnika 

 GWARANCJA JAKOŚCI  

Nasze rozgrywki to od lat sprawdzona formuła w przystępnych warunkach i oprawie! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Licencjonowani sędziowie dbają o porządek na boisku. Doświadczeni organizatorzy zadbają o porządek w rozgrywkach 

INFORMACJE ZAPISY I POTIWERDZENIA UDZIAŁU  

TEL. 605 952 785  

MAIL: oakp@wp.eu 

FACEBOOK: @oakplublin  
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ZAPRASZAMY  

 

 

Organizatorem rozgrywek jest  

Stowarzyszenie OAKP w Lublinie  
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