
Stowarzyszenie UKS 9 Leszno

zaprasza 

na V Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki
w kategoriach: dwójki i trójki dziewcząt i chłopców

dwójki i trójki  dziewcząt – 10 grudnia 2022r.
dwójki i trójki  chłopców – 11 grudnia 2022r.

1. Organizator:  Stowarzyszenie UKS 9 Leszno

2. Informacje podstawowe:
 Miejsce: Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie ul. Szczepanowskiego 14
 Odprawa trenerów: 9.30
 Otwarcie zawodów: 9.40
 Rozpoczęcie turniejów: 10.00

3. Kategorie:
„dwójki” - rocznik 2012 i młodsze, boisko 10 metrów x 4,5m, wysokość siatki 200 cm, piłki mini rozmiar 4.
„trójki” - rocznik 2011 i młodsze, boisko 14 metrów x 4,5 metra wysokość siatki 210 cm, piłki mini rozmiar 4.

4. Opieka medyczna i sędziowie:
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 
Sędzia główny: sędzia WZPS, sędziowie boiskowi – zawodniczki i zawodnicy UKS 9 Leszno

5. Wpisowe na turniej:  30 zł od każdej zawodniczki/zawodnika. 
Opłaty można dokonywać na konto: 32 2030 0045 1110 0000 0283 7070
Stowarzyszenie UKS 9 Leszno ul. Stanisława Szczepanowskiego 14, 64-100 Leszno
(w tytule nazwa klubu i ilość zawodniczek)  lub przed turniejem w biurze zawodów. 
Możliwość wystawienia KP lub faktury.

6. Wyżywienie: Obiad  - 20 zł od osoby – dla chętnych. Prosimy o informacje o ilości zainteresowanych osób 
przy zapisach drużyn, a także o specyficznych potrzebach żywieniowych.
Woda zapewniona dla każdego uczestnika turnieju. Zdrowy stół dla dzieci. Dla trenerów słodki poczęstunek.

7. Nagrody:
Koszulki turniejowe dla wszystkich zawodników. 
Puchary i medale dla trzech najlepszych zespołów w danej kategorii. 
Dyplomy dla wszystkich drużyn. 
MVP turnieju w kategorii dwójek i trójek.

8. Sprawy organizacyjne:
Zgłoszenia na formularzu przesłanym na email uks9leszno@gmail.com do 30 listopada 2022r lub w 
treści emaila podając:
- ilość zespołów + zawodników   - ilość zamawianych obiadów
- dane do faktury/kp - nr kontaktowy do trenera

O zakwalifikowaniu do udziału w turnieju poinformujemy emailowo.
Klub może zgłosić maksymalnie po 2 zespoły w każdej kategorii.
Szczegółowy system rozgrywek przedstawiony zostanie na odprawie technicznej.

Prosimy zabrać ze sobą piłki na rozgrzewkę.

Telefon kontaktowy: Jarek Borowski 609 602 701, Klaudia Borowska 504 219 719


