
                  

     ZAPROSZENIE NA HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ

Fundacja Kaliskie Turnieje Piłkarskie zaprasza do udziału w halowych turniejach piłki 
nożnej chłopców różnych roczników, które odbędą się w następujących terminach:
08 listopad 2015 ( niedziela ) rocznik 2004
15 listopad 2015 ( niedziela ) rocznik 2005
22 listopad 2015 ( niedziela ) rocznik 2004
29 listopad 2015 ( niedziela ) rocznik 2006
06 grudzień 2015 ( niedziela ) rocznik 2004
13 grudzień 2015 ( niedziela ) rocznik 2007
20 grudzień 2015 ( niedziela ) rocznik 2004

Miejsce turniejów - Hala Sportowa im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku  koło 
Kalisza ( woj. wielkopolskie).
Galeria zdjęć hali tutaj:  http://www.opatowek.pl/galery,2,7
Czas trwania każdego turnieju : 10.00 - 16.00
W każdym turnieju wystartuje 8 drużyn. Każda drużyna składa się z 10 graczy + 1 
opiekun drużyny. System rozgrywek: w I fazie turnieju drużyny będą podzielone na 
dwie grupy, w każdej po 4 drużyny grające każdy z każdym w grupie. W II fazie 
drużyny grają systemem pucharowym w półfinale oraz małym półfinale. III faza 
turnieju to mecze o miejsca. Każda drużyna zagra w trakcie turnieju 5 meczy po 14 
minut każdy.
Każdy turniej sędziuje sędzia Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Nagrody : każda drużyna otrzymuje puchar, każdy zawodnik otrzymuje medal oraz 
dyplom. 

Wpisowe wynosi 290,00 zł. Wpisowe obejmuje obiad dla zawodników i opiekunów, 
ubezpieczenie i opiekę medyczną na turnieju. Wpisowe należy wpłacić na rachunek 
bankowy nr 12 2030 0045 1110 0000 0403 5380 najpóźniej na 14 dni przed datą 
turnieju, na który zespół został zakwalifikowany.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: kaliskie.turnieje.pilkarskie@op.pl lub nr 
tel 723676237. W zgłoszeniu należy podać datę turnieju, którego zgłoszenie dotyczy, 
nazwę zespołu, dane do kontaktu.
O zakwalifikowaniu do turnieju organizator poinformuje zainteresowane drużyny 
mailowo oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: 
http://kaliskieturniejepilkarskie.blogspot.com/     oraz 
https://www.facebook.com/Kaliskie-Turnieje-Piłkarskie-396770403851830/timeline/

Dokładny regulamin turnieju wraz z harmonogramem meczy zostanie przesłany
zainteresowanym zespołom po zamknięciu listy startowej.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju w przypadku zbyt małej liczby 
zgłoszonych zespołów oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku 
odwołania turnieju organizator zwraca już wpłacone wpisowe.

Serdecznie zapraszamy.
Marek Kałajak
Prezes Zarządu Fundacji Kaliskie Turnieje Piłkarskie
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