
   

Dziecięcy Klub Sportowy 

  „Wkra”  

  w Działdowie 
 

Z A P R A S Z A 
zespoły rocznika 2001 i młodsi w dniach 15-16 czerwca na  
XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar  

Jerzego Smolicza         

 



1. Cel zawodów: 

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci. 

- stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjającym zdrowiu i bezpieczeństwu, 

- kształtowanie zasady fair-play, 

Udział w poprzednich latach brały następujące drużyny: 

Jagielonia Białystok, Bałtyk Gdynia, ŁKS Łódź, Widzew Łódź, Elana Toruń, Naki Olsztyn, Stomil Olsztyn, Warmia 

Olsztyn, Jeziorak Iława, Narew Ostrołęka, Olimpia Elbląg,  

2. Organizator: 

Dziecięcy Klub Sportowy „Wkra” Działdowo 

ul. gen. J. Hallera 32 

13-200 Działdowo 

3. Kategoria wiekowa  

rocznik 2001 i młodsi 

4. Termin 15-16 czerwca 2013  

Rejestracja i przyjazd drużyn w dniu turnieju do godz. 9:30 

     5. Miejsce 

Boisko z nawierzchnią trawiastą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, mieszczące się na 

ul. Robotniczej 10. 

6. Zasady i warunki uczestnictwa  

Boisko 65 x 40 liczba zawodników 9 x 9, bramki 5 x 2 zespoły mogą liczyć max. 15 + dwóch opiekunów. Przepisy 

gry i system prowadzenia rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i podany zostanie przyjętym 



na turniej zespołom . Przewidywany jest udział 10 – 16 zespołów. O przyjęciu na turniej decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualne badania lekarskie. 

Ubezpieczenie NW drużyny realizują we własnym zakresie. 

Zgłoszenie uczestnictwa drużyny w turnieju proszę poinformować:  

Tel. 664193743 – e-mail dymek_83@o2.pl  Piotr Dymkowski (trener)  

tel. 509739333 – e-mail almar100@wp.pl Alicja Borowska – v-ce prezes  . 

7. Nagrody  

- za miejsce 1-3 puchary i medale 

- wszystkie drużyny otrzymają dyplomy 

- zawodnicy indywidualne statuetki i upominki rzeczowe: król strzelców, najlepszego zawodnika, najlepszego 

bramkarza, najlepszego obrońcy, najlepszego pomocnika, najlepszego napastnika. 

8. Finanse 

Wpisowe od drużyny 200 zł 

- zakwaterowanie w szkole w salach lekcyjnych zapewniamy materac harcerski koszt 10 zł, 

- wyżywienie: 

 - śniadanie 8zł 

 - obiad 15 zł 

 - kolacja 8zł 

Zespoły potrzebujące zakwaterowania już od piątku proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorem. 

9. Informacje dodatkowe 

- zapewniamy opiekę medyczną podczas rozgrywek 

- drużyny ubezpieczają się na koszt własny. 

mailto:dymek_83@o2.pl
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Z  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ 

Jerzego Smolicza 

15-16 czerwca 2013 

1. Nazwa klubu .................................................................................................................. 

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

2. Adres   ………………............................................................................................................ 

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

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

3. Telefon/fax ................................................................................................................... 

4. Email …………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwisko i imię trenera (opiekuna) zespołu.......................................................... ............................................................. telefon 

kontaktowy................................................. 

6. Zakwaterowanie: 

Od piątku do niedzieli                       TAK/NIE* 

Od soboty do niedzieli      TAK/NIE* 

Miejsce zakwaterowania    Ilość osób do zakwaterowania i wyżywienia 

- Szkoła      ………………………………………………. 

7. Dane do faktury 



Nazwa Klubu ……………………………………………………………………………………... 

Adres ……………………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………….. 

 

Data i podpis        Pieczęć klubu: 

osoby upoważnionej 

 

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

 

 

* - Niepotrzebne skreślić 

 
 

Serdecznie zapraszamy do Działdowa 

i życzymy miłego pobytu ! 


