
 

 

 

    

TURNIEJ PIŁKARSKI 

27 - 29.11.2009 GŁUCHOŁAZY 

 

Organizator:  Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej w Prószkowie 

oraz Pomologia Prószków. 

Kontakt:    

1. Tomasz Bardjan: t.bardjan@interia.pl  tel. 608 065 311   roczniki: 1991 i młodsi  

2. Adam Berbelicki: berbel@op.pl tel. 501 225 593- roczniki: 1993 i młodsi 

3. Aleksander Kalbron: rafik79@poczta.fm  tel. 600 688 837- roczniki: 1996 i młodsi  

Program Turnieju:  

1. Piątek-  przyjazd ekip, zakwaterowanie, kolacja, odprawa kierowników drużyn.  

2. Sobota  - śniadanie, rozgrywki, obiad, rozgrywki, kolacja.  

3. Niedziela  - śniadanie, finały, zakończenie turnieju, obiad, wyjazd.  

oraz   - ognisko, wyjazd do Czech na zakupy; spotkanie integracyjne dla kadry.  

Dodatkowo w czasie wolnym możliwość bezpłatnego korzystania z wielu atrakcji ośrodka.  

 

Miejsce rozgrywek:  

1. Boisko 1 (sztuczna murawa) w Mikulowicach (Czechy) - ok. 4 km – dowóz 

2. Boisko 2 (sztuczna murawa) w Jesenniku (Czechy) – dowóz 

 

Zakwaterowanie:  

1. K.T. "SUDETY" Ośrodek BANDEROZA ul. Powstańców Śl. 23; 48-340 Głuchołazy.  

 

 

 

 



 

Warunki uczestnictwa:  

1. W zawodach uczestniczą drużyny zakwalifikowane przez organizatorów po 
pisemnym zgłoszeniu drogą pocztową lub faksem.  

2. Wpłata wpisowego od drużyny: (300 zł ) K. T. "SUDETY". 

3. KONTO Multi Bank: 21 1140 2017 0000 4502 0574 3010 z dopiskiem (nazwa 
turnieju, termin, rocznik).  

Regulamin:  

1. Regulamin zawodów, regulamin porządkowy oraz dokładny terminarz, będą 
dostępne przed zawodami (spotkanie informacyjne), można też zamówić tel. lub 
emailem.  

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowe.  

3. Opiekę medyczną zapewnia organizator.  

4. Ubezpieczenia dokonują zespoły i kluby we własnym zakresie (możliwość na 
miejscu, w piątek).  

System rozgrywek:  

1. Rozgrywki roczników młodszych odbywać się będą systemem każdy z każdym.  

2. Rozgrywki najstarszego rocznika odbywać się będą systemem każdy z każdym.  

3. Boisko pełno wymiarowe (sztuczna murawa) bramki 7 x 2 m; zespół składa się z 11 
zawodników: 10 w polu + bramkarz.  

Nagrody:  

1. Pierwsze trzy zespoły z każdego rocznika - nagrody rzeczowe, puchary, medale i 
dyplomy.  

2. Każda drużyna otrzyma puchar i dyplom pamiątkowy, a każdy uczestnik dyplom i 
upominek.  

3. Najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców - nagrody rzeczowe, dyplomy 
oraz statuetki.  

********************************* 

Całkowity koszt uczestnictwa 1 zawodnika - 120,00 z ł (pełne wyżywienie, od piątku-
kolacja, do niedzieli-obiadu, dwa noclegi, atrakcje.) + wpisowe.  

Wpisowe - 300 zł  od drużyny. 

W drużynie liczącej min. 15 zawodników – opiekun gratis. 

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz regulaminie turnieju. 
 


