
 
Młodzieżowy Klub Sportowy 

Żory

Zaprasza na

I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
im. Darka Budnioka



I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. 
Darka Budnioka

TERMIN:  17.08. – 20.08.2011r. (środa – sobota)

MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią przy ZS nr 6, os. Pawlikowskiego, obiekty 

sportowe MOSiR Żory, 3 boiska Orlik 2012

ORGANIZATORZY: Młodzieżowy Klub Sportowy Żory, Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w Żorach, Zespół Szkół nr 6 im Polskich 

Olimpijczyków w Żorach,

ADRES:                        MKS Żory, 44 – 240 Żory, os. Pawlikowskiego 
ZS nr 6 im. Polskich Olimpijczyków
Dopisek: I Turniej Piłki Nożnej im. Darka Budnioka

                                       Konto: Bank Spółdzielczy w Żorach,
                                       nr konta: 04 8456 0009 2001 0025 4722 0001

www.mkszory.futbolowo.pl ; e-mail :   mkszory@interia.pl   , 
tel/fax: 032 43 57 492

http://www.mkszory.futbolowo.pl/
mailto:mkszory@interia.pl


I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. 
Darka Budnioka

CEL TURNIEJU:                               
• Uczczenie pamięci Trenera naszego klubu DARIUSZA BUDNIOKA
• Promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży
• Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  poprzez  wypełnienie  i 

organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży
• Sprawdzenie przygotowania drużyn do nowego sezonu

UCZESTNICTWO:     
• Turniej chłopców rozgrywany będzie w 4 grupach wiekowych

I     - Junior – rocznik 1994
II    - Trampkarz – rocznik 1996
III   - Młodzik – rocznik 1998
IV   - Orlik – rocznik 2000
Przewidujemy udział do 10 zespołów w każdej kategorii wiekowej.



I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. 
Darka Budnioka

SPRAWY REGULAMINOWE: 
• Grupy wiekowe I – III 

Drużyny  z  tych  roczników  rozegrają  turniej  na  boisku 
pełnowymiarowym.  Skład  drużyny:  16  zawodników  (w  tym  

5 zawodników rezerwowych)
• Grupa wiekowa IV 

Turniej  rozgrywany będzie na boiskach o wymiarach 30-45m x 50-
66m.  Bramki  5  x  2.  Gramy  bramkarz  +  6  zawodników  

w polu. Drużyna liczy 12 zawodników (w tym 5 rezerwowych).
Zawodnik z młodszego rocznika może grać w drużynie starszej.
Zawodnik ma prawo gry tylko w jednym zespole.
System  rozgrywek  w  poszczególnych  grupach  ustala  organizator  po 
otrzymaniu zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA: 
     Do 15.07.2011r. na podany wyżej adres.
     Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego prześlemy potwierdzenie o 

przyjęciu do Turnieju.
     Kontakt z organizatorami: Grzegorz Dworok – tel. 609 099 522.

        Mieczysław Jakubowski – tel. 502 027 169.
                                       Mateusz Łyżwa- tel  605 203 517



I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. 
Darka Budnioka

NAGRODY:
• Trzy  pierwsze  zespoły  w  każdej  kategorii  wiekowej  otrzymają 

pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkie zespoły – dyplomy.
• Zawodnicy trzech pierwszych zespołów otrzymają medale.
• Dla najlepszego bramkarza, najskuteczniejszego strzelca oraz najlepszego 

zawodnika  w  każdej  kategorii  wiekowej  przewidziane  są  nagrody 
indywidualne.

PROGRAM:
1) 17.08.2011r.                – przyjazd ekip do godz. 17.00 (zakwaterowanie, 

kolacja)
2) 18.08 – 19.08.2011r.  – gry eliminacyjne
3) 20.08.2011r.               – finały, zakończenie turnieju, obiad, wyjazd ekip

SPRAWY FINANSOWE:
Organizator  pobiera  wpisowe w wysokości  100,00 zł od  zespołu,  płatne  do 
15.07.2011 na konto MKS Żory.
Istnieje możliwość zakwaterowania drużyn z pełnym wyżywieniem w Zespole 
Szkół nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w salach          lekcyjnych z własnym 
wyposażeniem ekip (materac i śpiwór)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia (3dni x 1 os.) – 90,00 zł.
Możliwość wykupienia obiadu dla drużyn nie korzystających z zakwaterowania 
w dniach 18 – 20.08.2011r. w cenie 9,00 zł/osobę.
W  związku  z  tym,  iż  są  przypadki  zgłoszeń  do  turnieju  i  rezygnacji  bez 
zawiadomienia  organizatorów,  bezwzględnie  będą  przestrzegane  przyjęcia 
zespołów do turnieju po wpłaceniu wpisowego.



Karta zgłoszenia Klubu (drużyn) do Turnieju Piłki Nożnej 
im. Darka Budnioka

MKS Żory, 44 – 240 Żory, os. Pawlikowskiego ZS nr 6 im. Polskich Olimpijczyków
www.mkszory.futbolowo.pl
e-mail :   mkszory@interia.pl   

tel/fax: 032 43 57 492

Nazwa Klubu i dane teleadresowe:

…………………………………...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................

Nazwisko i Imię osoby odpowiedzialnej za Klub (drużynę) wraz z nr telefonu i adresem e-mail:

…………………………………...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

……....................................

Liczba zgłoszonych drużyn:

Rocznik 1994 …………………………...…

Rocznik 1996 ……………………………...

Rocznik 1998 …………………………...…

Rocznik 2000 …………………………...…

Termin przyjazdu do Żor:

Data: …..........………  godz.: …..........………

Termin wyjazdu z Żor:

Data: …..........………  godz.: …..........………

Środek transportu:

………………………….........……………….

Zakwaterowanie i wyżywienie w szkole:

Liczba osób: ……………………………

Zamówienie tylko obiadów:

18.08. ………………………………….

19.08. ………………………………….

20.08. ………………………………….

Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za Klub:

………………………………………………….

mailto:mkszory@interia.pl
http://www.mkszory.futbolowo.pl/



