
ZAPROSZENIE 
 

 
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

MŁODZIKÓW 
„MIELEC CUP 2009”  

Z OKAZAJI 70 –LECIA KLUBU 
 
 
 
 

Organizator:  FKS „ STAL” Mielec  
    ul. Solskiego 1 

39 – 300 Mielec  
tel/fax. /17/ 788 76 99, 
 
 

       Kategoria wiekowa:     rocznik 1996 
                                            rocznik 1995 
 

Termin:         18.01.2009 r. NIEDZIELA 
 
 

Miejsce:  Rocznik 1996 -  Hala MOSiR Mielec 

                                    ul. Solskiego 1 

                                        39 – 300 Mielec 

               Rocznik 1995 - Hala  Sportowa  

                                        Szkoły Podstawowej nr 11 

                                    ul. Warneńczyka 2  

                                        39 – 300 Mielec 



ORGANIZACJA TURNIEJU 
 
 

 Organizator przewiduje w każdej kategorii wiekowej udział w turnieju 10 zespołów z kraju i 
zagranicy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń. 
 Po zakwalifikowaniu zespołu do turnieju prześlemy Państwu oficjalny program i regulamin 

poszczególnych turniejów. 
 

                         SPRAWY REGULAMINOWE 
 

 Turniej rozegrany zostanie w hali sportowej MOSiR Mielec, oraz hali sportowej SP nr. 11 w 
Mielcu na boisku o wymiarach 40 x 20 m. z bramkami 3 x 2 m. 

 Turnieje rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. 
 Zespół może liczyć max. 15 zawodników, którzy zobowiązani są do posiadania stałych numerów 

na koszulkach podczas trwania turnieju. 
 Każdy zespół powinien posiadać dwa komplety strojów piłkarskich w odmiennych zestawach 

kolorystycznych. 
 Drużyny występują w 5 – cio osobowych składach /4 zawodników + bramkarz/. 
 Zmiany dokonywane będą systemem hokejowym. 
 Czas trwania meczy; 18 - 20 minut bez zmian stron gry, w zależności od ilości drużyn biorących 

udział w turnieju. 
 Opiekunowie drużyn zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem turnieju oraz 

przedstawienia na każde żądanie organizatora kart zgłoszeń i kart zdrowia zawodników 
biorących udział w turnieju. 

 Drużyny ubezpieczają się na własny koszt. 
 Opiekę medyczną zapewnia organizator. 
 Drużyny otrzymują puchary i dyplomy, a wyróżniający się zawodnicy nagrody indywidualne. 

 

KOSZTY TURNIEJU: 
 

 Wpisowe:  
 
      200 zł od zespołu 

 
 Wyżywienie:  

 
śniadanie – 6 zł 
obiad – 13 zł 
kolacja – 7 zł 

 
 

 Zakwaterowanie /orientacyjnie/: 
 

bursa szkolna – 25 zł. 
hotel MOSiR – 25 zł  

 
 
Zgłoszenia przyjmują: 
 
R. 95 Maciej Karasiński – 505 812 997 
 
R. 96 Mariusz Łuc - 608 093 136 

                    e-mail: mariusz.stal@ neostrada.pl 

oraz sekretariat klubu FKS „Stal” Mielec 

tel./fax. /17/788 76 99 


