
 
Z A P R O S Z E N I E 

 
 
 

Budowlany Klub Sportowy w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w X JUBILEUSZOWYM HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW 
STARSZYCH ’96-97 IM. MIECZYSŁAWA KIERONIA. 

 
Turniej odbędzie się w dniu 14.12.2008r. (niedziela) hala MOSiR w Lublinie 

przy al. Zygmuntowskich 4 w godzinach od 8.30 do 17.30. 
 
 

Ramowy regulamin turnieju 
 

 
Organizator: Budowlany Klub Sportowy w Lublinie, ul. Filaretów 44, 20-609 
Lublin. Informacje również na stronie klubu pod adresem: 
www.bksturnieje.futbolowo.pl oraz www.bkslublin.pl 

 
Cel: uczczenie pamięci zmarłego Mieczysława Kieronia długoletniego 
wychowawcy dzieci i młodzieży naszego Klubu oraz dbanie o rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży. 

 
Termin: 14 grudnia 2008r. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 9.00. Zakończenie 
przewidziane na godz. 17.00. 

 
Miejsce: Turniej rozgrywany będzie na hali sportowej MOSiR w Lublinie, Al. 
Zygmuntowskie 4.  
Skład: W skład ekipy wchodzi 15 osób, na boisku gra 5(4)+1. Rozgrywane są 
mecze 15 minutowe. Turniej sędziować będą wykwalifikowani sędziowie piłki 
nożnej. 

 
System: 10 drużyn podzielonych na 2 grupy. Drużyny w eliminacjach grają 
systemem ,,każdy z każdym’’. Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie 
rozegrają mecze półfinałowe (np. 1A-2B). W finale zmierzą się zwycięzcy, 
przegrani grają o 3 miejsce. Pozostałe drużyny zagrają mecze o miejsca 5, 7 i 9. 

 
Nagrody: Dla wszystkich drużyn przewidziano dyplomy ze zdjęciem 
drużyny. Każdy zawodnik otrzymuje zdjęcie swojej drużyny a wszystkie 
zespoły pamiątkowe puchary. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach otrzymają nagrody indywidualne. Organizator dla 
wszystkich drużyn zapewnia wodę oraz możliwość wykupienia obiadów. 

 



Zgłoszenia: Zgłoszenia do 03 grudnia br. telefonicznie pod numerem 
506 976 068, faxem 81 524 22 00 lub na adres emaliowy: bkslublin@o2.pl. 
Wpisowe 200 zł od zespołu, wpłacane w dniu zawodów. 

 
Patronat medialny: Lubelski Sport Express 

 
Uwagi: Każdy opiekun zespołu winien posiadać dokumenty zawodników 
(aktualna legitymacja szkolna lub paszport, karta zawodnicza, ew. lista 
potwierdzona przez LZPN, karta zdrowia). Przed rozpoczęciem turnieju główny 
sędzia zawodów dokona sprawdzenia dokumentów. Dokładny regulamin turnieju 
na stronie internetowej klubu oraz do otrzymania przed zawodami.  
 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 

      Prezes 
    Budowlanego Klubu Sportowego 
                   w Lublinie 

 
         Robert Gromysz 
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