XXIV Międzynarodowy

Turniej Piłki Nożnej „NAKI CUP 2020”

UKS NAKI Olsztyn serdecznie zapraszamy na cykl 1 dniowych turniejów piłki nożnej na boiskach otwartych roczniki od 2007 do 2012
organizowanych nie przerwanie od roku 1998. Turniej organizowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a system rozgrywek specjalnie dostosowany, żeby zapewnić bezpieczny udział. Turniej rozgrywany będzie na
dwóch oddzielnych obiektach sportowych, faza finałowa (msc 1-4) wyłącznie dla mistrzów i v-ce mistrzów grup. W związku z większą ilością boisk czas
trwania turnieju zostaje zminimilizowany do ok. 4,5-6h, zachowujemy jednak czas trwania i ilości meczy jak do tej pory na naszych turniejach w
latach ubiegłych, w związku z tym nie ma potrzeby również organizacji obiadu. Wg naszego doświadczenia proponowany ogólny czas rozgrywania meczy
dla jednej drużyny jest całkowicie wystraczający i odpowiedni. Na obiekcie mogą znajdować się tylko uczestnicy turnieju, czyli zawodnicy plus trener i
kierownik oraz sędziowie i organizator. Nagrody: I msc – komplet meczowy, II msc – koszulki meczowe, III msc- getry piłkarskie + puchary, medale.
Każdy zespół otrzyma statuetkę dla drużyny oraz statuetkę dla najlepszego zawodnika drużyny. W razie innej ilości zgłoszonych drużyn zastrzegamy
sobie mozliwość zmiany systemu rozgrywek jednak z zachowaniem podanej ilości czasu rozegranych minut na boisku. Wpisowe 350zł.

data
20.06

sb

godz.
9.00/9.30 13.00/14.30

20.06 sb
godz. 15.00 19.00/20.30

21.06 nd
godz.
9.30/10.00 14.00/15.30

rocznik

Wymiar
boiska

2007
Finały

75x55m -4 boiska
1/ gr A - 2 nat. trawa Klewki
13D k/Olsztyna
2/ Gr B - 2 sztuczna trawa
Olsztyn/ Dajtki ul. Zytnia 71

2008
Finały

2009
Finały

Liczba graczy
na boisku/w
zespole
8+1/14 oraz
2 trenerów
1 kierownik

75x55m -4 boiska
1/ gr A - 2 nat. Trawa Klewki
13D k/Olsztyna
2/ Gr B - 2 sztuczna trawa
Olsztyn/ Dajtki ul. Zytnia 71

8+1/14 oraz
2 trenerów
1 kierownik

75x55m -4 boiska
1/ gr A - 2 nat. trawa Klewki
13D k/Olsztyna
2/ Gr B - 2 sztuczna trawa
Olsztyn/ Dajtki ul. Zytnia 71

8+1/14 oraz
2 trenerów
1 kierownik

Liczba drużyn/liczba meczy w turnieju/system rozgrywek

14 drużyn/6-8 meczy x 17 min bez zmiany stron/Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/każdy obiekt posiada 2 boiska. Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach
rozgrywają już na jednym obiekcie mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny
przejazd dwóch ekip na boisko finałowe ok. 10 min jazdy samochodem. Pozostałe
drużyny kończą turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne.
14 drużyn/6-8 meczy x 17 min. bez zmiany stron/Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/każdy obiekt posiada 2 boiska. Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach
rozgrywają już na jednym obiekcie mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny
przejazd dwóch ekip na boisko finałowe ok. 10 min jazdy samochodem. Pozostałe
drużyny kończą turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne.
14 drużyn/6-8 meczy x 17 min bez zmiany stron/Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/każdy obiekt posiada 2 boiska. Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach
rozgrywają już na jednym obiekcie mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny
przejazd dwóch ekip na boisko finałowe ok. 10 min jazdy samochodem. Pozostałe
drużyny kończą turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne

Kontakt/zgłoszenia
Trener Radosław
Pisarkiewicz
Tel 664 896 651,

naki07@naki.pl
Trener Radosław
Pisarkiewicz
Tel 664 896 651,

naki07@naki.pl
Trener Czarek Korbus
Tel 693 535 376,

naki09@naki.pl

21.06

nd

godz. 10.00 –
14.30/15.30

20.06 sb
godz. 10.00 –
14.30/15.30

29.08 sb
godz. 10.00 –
14.30/15.30

2010
Finały

Orlik 30x58 – 2boiska.

2011
Finały

Orlik 30x58 – 2boiska.

2012
Finały

1/ Gr A ul. Jagiellończyka 32,
Olsztyn
2/ Gr B ul. Bałtycka 37a,
Olsztyn

1/ Gr A ul. Jagiellończyka 32,
Olsztyn
2/ Gr B ul. Bałtycka 37a,
Olsztyn
Orlik 30x58 – 2boiska.
1/ Gr A ul. Jagiellończyka 32,
Olsztyn
2/ Gr B ul. Bałtycka 37a,
Olsztyn

6+1/11 oraz
2 trenerów
1 kierownik

14 drużyn/6-8 meczy x 12 min bez zmian stron/ Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/ Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach rozgrywają już na jednym obiekcie
mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny przejazd dwóch ekip na boisko
finałowe przy ul. Bałtyckiej 37a ok. 5 min jazdy samochodem. Pozostałe drużyny kończą
turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne bez gry na „spalone”

Trener Jan Hamera
Tel 537 831 928,

6+1/11 oraz
2 trenerów
1 kierownik

14 drużyn/6-8 meczy x 12 min bez zmian stron/ Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/ Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach rozgrywają już na jednym obiekcie
mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny przejazd dwóch ekip na boisko
finałowe przy ul. Bałtyckiej 37a ok. 5 min jazdy samochodem. Pozostałe drużyny kończą
turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne bez gry na „spalone”

Trener Hubert
Dobrzyński
Tel 511 968 590,

14 drużyn/6-8 meczy x 12 min bez zmian stron/ Dwie gr po 7 ekip, gra każdy z
każdym w danej grupie/ każda grupa gra mecze na innym obiekcie w tym samym czasie
/ Drużyny zajmujące 1 i 2 msc w danych grupach rozgrywają już na jednym obiekcie
mecze ½ finału oraz o msc 1 i 3. Będzie konieczny przejazd dwóch ekip na boisko
finałowe przy ul. Bałtyckiej 37a ok. 5 min jazdy samochodem. Pozostałe drużyny kończą
turniej na poziomie grupy. Przepisy PZPN, zmiany lotne bez gry na „spalone”

Trener Krzysiek Bielski
Tel 663824714,

6+1/11 oraz
2 trenerów
1 kierownik

naki10@naki.pl

naki11@naki.pl

naki04@naki.pl

Uwaga: Warunkiem zapisania się na turniej jest wpłata wpisowego 350 zł do dnia 12.06.2020r + zgłoszenie do trenera prowadzącego
turniej (wystawiamy faktury: ksiegowosc@naki.pl) na konto organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
FUNDACJA "NAKI - SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA" Olsztyn 10-771, ul. Towarnickiego 14, PKO BP SA nr 95 1020 3541 0000 5902 0238 3842 z dopiskiem
„wpisowe NAKI CUP rocznik…. + nazwa drużyny” .
Fakturę można otrzymać mailem lub poczta tradycyjną po przesłaniu danych na ksiegowosc@naki.pl w ciągu 7 dni roboczych od wpłaty i
zgłoszeniu do działu księgowość Naki. Wszystkie aktualne informacje dotyczące potwierdzonych drużyn podawane będą na bieżąco na
www.naki.pl Podczas turnieju będą podawane na naki.pl żywo wyniki turnieju (live)
ZAPRASZAMY
Andrzej Nakielski – Prezes UKS NAKI
tel 604 532 547 , mail: naki@naki.pl

