IPA SECŢIA ROMÂNĂ
REGIUNEA 3 BIHOR

TURNEUL INTERNAŢIONAL DE MINIFOTBAL „CUPA LOTUS”
EDIŢIA A XIV – A, 15 – 19 MAI 2019

Turneul va fi organizat astfel: Meciurile se vor desfăşura pe teren sintetic (5+1);
1. Cupa Lotus, - 35, echipele pot avea în componenţă jucători de orice vârstă;
2. Cupa Lotus, + 35, echipele au în componenţă jucători cu vârsta de peste 35 ani, iar in teren se poate
folosi maxim un jucator sub 35 ani (pe foaia de arbitraj pot avea mai mulţi jucători sub 35 ani);
3. Daca o delegaţie înscrie două echipe (fiecare echipă va avea pe foaia de arbitraj maxim 15 jucători).
Meciurile in grupe/optimi/sferturi vor fi de 15 minute, iar in semifinele/finale vor fi de doua reprize a 10 cate
minute .
4. Atenţie!!! foile de arbitraj se dau la începutul turneului).
5. La fiecare 5 faulturi pe repriza de echipă, respectiva echipă va fi penalizată cu lovitură de pedeapsă
de la 9 metri. Apoi la următorul fault si anume al 6–lea, se va executa din nou lovitura de pedeapsă si tot asa,
pâna la terminarea reprizei, cand toate faulturile contorizate devin nule. Număratoarea incepând din nou la
următoarea repriza.
PROGRAM
15.05.2019
1000 – 1700 primirea participanţilor şi cazarea
1700 – 1800 şedinţa tehnică – „Club Art” (participă şeful delegaţiei şi căpitanul de echipă, se dau foile
de arbitraj cu echipele, avizate medical)
1800 – 2400 cina
16.05.2019
0830 – 0900 deschiderea turneului
0900 – 2000 jocuri în grupe
17.05.2019
0800 – 2000 jocuri în grupe şi în faze superioare
18.05.2019
0800 – 1400 optimi, semifinale şi finale
1400 – 1700 pauză
1800 – 2400 festivitatea de premiere, cina festivă – „Hotel Padiş”
19.05.2019
0900 – 1200 mic dejun şi plecarea participanţilor
La sosire echipele vor primi regulamentul, programul pe grupe şi terenuri şi materiale promoţionale.
Fiecare echipă va achita suma de 450 lei, taxă de participare, iar cazarea participanţilor se poate face
conform Anexei, la hoteluri de la 2** la 4****, în staţiunea Băile Felix.
Atenţie! obligatoriu plata unui avans de minim 50% din valoarea cazării, la datele pe care le aveţi în
formularul de participare. Locurile la hoteluri se ocupă în funcţie de plata avansului.
Rezervările se pot face până la data de 25.04.2019, prin completarea formularului de înscriere.

Detalii şi imagini de la alte ediţii - www.ipabihor3.ro,

Pachetele conţin : 4 nopţi cazare, mic dejun (la hotel), acces piscine hoteluri, 3 prânzuri și 4 cine ,
festivitatea de premiere şi cina festivă – „Hotel Padiş”
BĂILE FELIX
Hotel President Aqua****: pachete: cameră superior:165 EURO / pers
Hotel President****: pachete: cameră superior: 172 EURO / pers
Hotel President SPA****: pachete: cameră superior: 180 EURO / pers
Acces gratuit
la piscina interioară /exterioară, saună, jacuzzi, parcare, internet, gratuitate aquapark
Pensiunea Luca***: 540lei/pachet/pers (www.pensiuneluca.ro)
Hotel Padis***: 580 lei/pachet/pers, gratuit piscină (www.hotelpadis.ro)
Hotel Muncel**: 540 lei/pachet/pers (www.hotelmuncel.ro)
Hotel Ami***: 580 lei/pachet/pers, gratuit piscină (www.hotelami.ro)
Hotel Vital***: 580 lei/pachet/pers, gratuit piscină (www.hotelvital.ro)
Hotel Aqua Baile 1 Mai***: 570 lei/pachet/pers, gratuit piscină (www.hotelaqua.ro)
Hotel Crisana**: 540 lei/pachet/pers, gratuit piscină interioară (www.hotelcrisana.ro)
Hotel Poienita***: 610 lei/pachet/pers, gratuit piscină interioară (www.hotelpoienita.ro)
Hotel Mures**: 700 lei/pachet/pers (www.hotelmuresul.ro)

Atentie! In aceste preturi, este inclusa cina festiva de final.
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Reprezentant : Bogdan Adrian –
preşedinte regional
Tel : 0751221517
e-mail: ipabihor3@iparomania.ro
site:www.ipabihor3.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE*
LA « CUPA LOTUS », EDIŢIA a XIV- a, 15 – 19 mai 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cupa Lotus -35
Cupa Lotus +35
Oraşul....................................................................................................................................
Ţara........................................................................................................................................
Numele Echipei .....................................................................................................................
Datele de contact ale asociaţiei(dacă este cazul).....................................................................
Reprezentantul delegaţiei : d-l ..............................................................................................
Număr telefon si adresa de e-mail : ......................................................................................
Număr total delegaţie : ........................................................................................................
Oferta de pachete (cazare, mic dejun, pranz, cina si acces piscine hoteluri ):
Hotel President Aqua***: nr total persoane.........X 165 euro/pers/superior =
Hotel President****: nr total persoane.........X 172 EURO/pers =
Hotel President SPA****: nr total persoane.........X 180 EURO/pers =
Pensiunea Luca***: nr total persoane.........X 540 lei(pe pers)=
Hotel Muncel**: nr total persoane.........X 540 lei(pe pers)=
Hotel Padis***: nr total persoane.........X 580 lei(pe pers)=
Hotel Ami***: nr total persoane.........X 580 lei(pe pers)=
Hotel Vital***: nr total persoane.........X 580 lei(pe pers)=
Hotel Aqua 1 Mai***: nr total persoane.........X 570 lei(pe pers)=
Hotel Crisana**: nr total persoane.........X 540 lei(pe pers)=
Hotel Poienita***: nr total persoane.........X 610 lei(pe pers)=
Hotel Mures**: nr total persoane.........X 700 lei(pe pers)=

Plata cazării se va face integral până la data: 25.04.2019
Plata taxei de participare, în valoare de 450 lei, la data: 25.04.2019
Plăţile se vor face pe datele regiunii trecute în antet, cu menţiunea ca atunci când completaţi ordinul de plată să treceţi
numele echipei şi genul de plată (exemplu: taxă înscriere „Steaua Oradea” sau contravaloare avans cazare pachet Nufărul)
Vă rugăm ca documentul să fie semnat de 2 persoane :

1. Nume şi prenume
Tel. :
e-mail :
adresă :
Semnătura :
Stampila Asociaţie (dacă este cazul)

*

2. Nume şi prenume
Tel. :
e-mail :
adresă :
Semnătură:

Prezentul document va fi semnat în original, scanat şi trimis prin mail la : ipabihor3@iparomania.ro sau la fax nr.
0259-476039 şi reprezintă un contract între părţi cu toate consecinţele juridice legale.

