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ROZGRYWKI FUTSALU W NOWEJ ODS ONIEŁ

Zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji rozgrywek halowej ligi amatorów Futsal Superliga. To zupełnie nowe
rozgrywki przeznaczone dla drużyn klubowych i amatorskich. Niepowtarzalna atmosfera i profesjonalna organizacja ligi

zapewnią komfort gry i udane spędzenie wolnego czasu. 

HALA 

Rozgrywki przeprowadzone będą na nowoczesnej hali Im. Polskich Olimpijczyków w Pisakach koło Lublina. Obiekt
spełnia wymogi dla rozgrywek Ekstraklasy Futsalu PZPN co stanowi najwyższy standard. 

Obiekt oferuje 4 szatnie wraz z prysznicami, pełne zaplecze techniczne, trybuny, warm up place (miejsce do rozgrzewki)
oraz parking dla kilkudziesięciu samochodów. Nowoczesna nawierzchnia zapewni komfort gry w każdym obuwiu. 

Dojazd z Centrum Lublina wynosi zaledwie 20 minut (droga ekspresowa 17) co pozwoli na szybkie przemieszczenie się na
miejsce rozgrywania ligi. 

ZASADY GRY 

• Rozgrywki prowadzić będziemy w formie zasad gry w futsal z drobnymi zmianami. 
• Drużyny swoje mecze zagrają systemem 2x12 minut połowa przy czym ostatnia minuta mecz będzie miała

charakter czysto futsalowy a więc czas gry zatrzymywany będzie gdy piłka opuści pole gry lub gra zostanie
wstrzymana. 

• Każdy zespół w lidze będzie mógł skorzystać z jednej 30 sekundowej przerwy na żądanie w trakcie trwania meczu.
• Kadra drużyny będzie mogła liczyć maksymalnie 25 zawodników. 

• Drużyna w trakcie trwania sezonu będzie też mogła dokonać do 5 zmian w kadrze. 
• Grać będziemy systemem ligowym + w zależności od liczby drużyn może być jeszcze dodana faza grup

mistrzowskiej i spadkowej. 
• Każda drużyna ma zagwarantowane minimum 12 spotkań

• Gramy w weekendy po godzinie 13:00



ORGANIZACJA LIGI 

Podczas rozgrywek zapewnimy profesjonalną obsługą sędziowską oraz techniczną. Do dyspozycji drużyn będzie też
miejsce do rozgrzewki przed meczami. Nie zabraknie także pomocy medycznej w przypadku kontuzji i urazów. 

MEDIA 

Relacje z rozgrywek prowadzić będziemy na specjalnie utworzonej stronie ligi a także na stronach na portalach
społecznościowych. 

Dodatkowo z ligowych meczów przeprowadzać będziemy fotorelacja a wybrane mecze będą nagrywane. Nie zabraknie też
wywiadów i skrótów spotkań. 

Artykuły informacyjnie o rozgrywkach (wyniki, zdjęcia tabele) będą pojawiać się na stronach naszych partnerów oraz
lokalnych mediów. 

SPONSORZY 

Drużyny grające w lidze będą miały możliwość skorzystania z pakietu przeznaczonego dla ich sponsorów. Każdy zespół
otrzyma miejsce do powieszenia baneru reklamowego. Na stronie ligi będzie mógł także zamieścić informacje o swoim

sponsorze. 

SOCIAL MEDIA 

Na naszym facebookowym fanpage @oakplublin pojawiać się będą konkursy oraz relacje live z rozgrywanych
meczów. 

PODCZAS LIGI 

Podczas trwania rozgrywek będziecie mogli skorzystać z licznych atrakcji, pokazów muzyki, oraz bufetu dla zawodników
i kibiców. 



NAGRODY 

Dla czołowych trzech drużyn ligi czekają medale, puchary i dyplomy. Dodatkowo na
najlepszych zawodników czekają nagrody indywidualne. 

Dodatkowo dla najlepszej drużyny w lidze organizatorzy przewidzieli specjalną 
nagrodę w postaci możliwości udziału w prestiżowym

turnieju halowym BEZ PONOSZENIA OPŁATY WPISOWEGO

CENA 

Wszystko to za jedyne 899 PLN za sezon gry. 

*istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. W takim przypadku prosimy o kontakt. 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

strona ligi 

www.futsalliga.futbolowo.pl
FB: @oakplublin
www.oakp.futbolwowo.pl

ROZGRYWKI ROZPOCZYNAMY 13 lub 20 listopada 2016r. 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 października 2016r. 

Zgłoszenia należy wysłać na adres: oakp@wp.eu 
lub telefonicznie na numer 605 952 785 

Wpisowe płatne jest do dnia 6 listopada 2016 
Format Gotówka/ Przelew 

Forma gotówkowa po kontakcie telefonicznym 
Przelew na dane:

Stowarzyszenie OAKP Lublin 
Mełgiewska 7/9 

52 2130 0004 2001 0568 0806 0001

Tytułem: składka futsal – nazwa drużyny 

Formularz zgłoszeniowy kadry drużyny - POBIERZ

http://www.futsalliga.futbolowo.pl/
https://s2.fbcdn.pl/3/clubs/2663/data/docs/formularz-zgloszeniowy-2016.doc
mailto:oakp@wp.eu
http://www.oakp.futbolwowo.pl/


ORGANIZATORZY I PARTNERZY ROZGRYWEK

 


