
Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy 

o Puchar Szefa Banderozy 

05-08.12.2013 

 

Organizator: 

Kompleks Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza. 

Termin: 

5-8 Grudnia  2013 r. 

 

Roczniki: 

1999 / 2000  

2001 / 2002 

2005 

2006 

 

Kontakt: 

Katarzyna Laskowska, tel. 507-080-988 

Zakwaterowanie: 

Kompleks Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza, ul. Powstańców Śl. 23,                
48-340 Głuchołazy. 

Tel./fax.: 77 439-13-64, 77 439-48-70. 

 

 



Koszt uczestnictwa: 

Całkowity koszt uczestnictwa 1 zawodnika : 

Rocznik 1999- 2000 - 170,00 zł 

Rocznik 2001-2002 - 170,00 zł 

Rocznik 2005 - 160,00 zł 

Rocznik 2006 - 160,00 zł 

Płatne na Konto Kompleks Turystyczny "Sudety": BRE BANK SA (MultiBank)  

Nr 21 1140 2017 0000 4502 0574 3010. 

Pełne wyżywienie, od czwartku - kolacja, do niedzieli - obiadu, śniadanie i 
kolacje w formie szwedzkiego stołu , trzy noclegi, opieka medyczna, atrakcje. 

Wpisowe 250,00 zł od drużyny. 

  

Miejsce rozgrywek: 

Hala sportowa w ośrodku BANDEROZA : 

Rocznik 1999-2000 na 40x20, bramki 2x3 

Rocznik 2001-2002 na 40x20,bramki 2x3 

Rocznik 2005 na 28x20,bramki 2x3 

Rocznik 2006 na 28x20,bramki 2x3 

Nagrody 

 Puchary dla pierwszych czterech miejsc 
 3 najlepsze zespoły z każdego rocznika otrzymają medale i nagrody 

rzeczowe 
 Każda drużyna dyplom pamiątkowy a każdy uczestnik drobny upominek 
 Najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców – dyplom , statuetkę 

oraz nagrodę 



Przepisy gry:  

 Zespół składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz. 
 Zawody będą rozgrywane na boisku o wymiarach rocznik: 

- Rocznik 1999-2000 i rocznik 2001-2002 szerokość 20m długość 40m 
- Rocznik 2005 i rocznik 2006 szerokość 20m długość 28m 

 Bramki: 2x3 m 
 Czas gry: 2x10-15 minut + do 5 minut przerwa. 
 Obuwie: przystosowane do gry na Hali Sportowej 
 Piłka: rozmiar 5. 
 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym. 
 Gra bez "spalonego", rzut karny z 7 metrów. 
 Zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, 

wykluczenie, rzut karny z  7 m 
 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny 

przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 
 Rzut z autu wykonywany jest nogą. 
 Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja 

(wykluczenie z meczu). 

  

System rozgrywek: Szczegółowy system rozgrywek w zależności od ilości 
zgłoszeń, przedstawiony zostanie na odprawie technicznej. 

Punktacja: 

 Za Wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za 
przegrane 0 punktów. 

 kolejności zespołów decydują kolejno: większa liczba zdobytych 
punktów, jeżeli dwie drużyny uzyskają tę samą liczbę punktów: decyduje 
większa liczba zdobytych punktów z zawodach pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz). 

 

 

 



Ramowy Program Turnieju: 

 Czwartek -przyjazd ekip, zakwaterowanie, kolacja , odprawa kierowników 
drużyn. 

 Piątek – śniadanie, eliminacje, obiad, eliminacje, kolacja 
 Sobota – śniadanie eliminacje, obiad, faza pucharowa, kolacja 
 Niedziela – śniadanie finały, zakończenie turnieju, obiad, wyjazd. 
 ORAZ - ognisko, sesja w jaskini solnej, wycieczka autokarowa do Czech, 

spotkanie integracyjne dla kadry. 
 Dodatkowo w czasie wolnym, możliwość bezpłatnego korzystania z wielu 

atrakcji ośrodka. 

  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE I OBIECUJEMY ŻE  

„WYJEDZIECIE TŁUŚCI UŚMIECHNIĘCI I ZADOWOLENI’’ 

Szef Banderozy mgr JACEK LASKOWSKI 

  

 

 

ZAPROSZENIE NA OBÓZ KONDYCYJNY  
PRZED TURNIEJEM 

02-05.12.2013 

 

Organizator: Kompleks Turystyczny "Sudety" w Głuchołazach. 

Termin: 02 – 05.12.2013 od kolacji poniedziałek do obiadu czwartek. 

Miejsce: Ośrodek "Banderoza", ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy. 

Cena: 140,00 zł za osobę 

Miejsce gier: Hala sportowa ośrodka "Banderoza", boisko przy hali sportowej. 



  

Cena obejmuje: 

 Zakwaterowanie. 
 Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (wyżywienie zgodnie z zaleceniami 

dietetyków sportowych, bez  ograniczeń). 
 Codziennie treningi na hali sportowej 
 Korzystanie z siłowni i sauny, HYDRORELAX. 
 Opiekę medyczną. 
 Pod okiem instruktora, strzelanie z profesjonalnych łuków i wiatrówek. 
 Opowieści o płukaniu złota – atrakcja prowadzona przez górskiego 

gawędziarza, który w magiczny sposób wprowadzi dzieci w tajniki 
wydobywania szlachetnego kruszcu. 

 Sesję w jaskini solnej – Szczypta zdrowia dla ciała i ducha. Panujący w 
jaskini solnej mikroklimat przypomina ten, który mamy nad morzem. 
Podobnie też działa na nasz organizm. Czyste powietrze, zjonizowane 
dzięki soli, odpręża i wspomaga leczenie wielu chorób. 

 Ognisko niezależnie od pogody (zadaszone miejsca ogniskowe), 
zamienne za kolację. 

 Mini kino, karaoke i dyskoteka - możemy zorganizować karaoke i seans 
filmowy z repertuarem do wyboru, DJ do Państwa dyspozycji. 

 Korzystanie z boisk na ośrodku: kosze wolno stojące, 2 boiska do 
siatkówki plażowej. 

 Korzystanie z Kawiarenki Internetowej (8 stanowisk Internetowych), 
Internet bezprzewodowy. 

 Korzystanie z sal dydaktycznych i amfiteatru. 
 Opiekę Koordynatora - który zaplanuje z Państwem szczegóły pobytu. 

  

Zgłoszenia na obóz kondycyjny przed turniejem: 

Kompleks Turystyczny Sudety Ośrodek BANDEROZA ul. Powstańców Śląskich 23 
48-340 Głuchołazy, 

tel. 77 43 91 364, kom. 509 529 490, mail: kontakt@banderoza.pl, 
www.banderoza.pl 

 

mailto:kontakt@banderoza.pl

