VIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PIŁCE SIATKOWEJ
O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM 5
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2017
Dyrektor Gimnazjum 5 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy Volley5 są organizatorami turnieju o zasięgu wojewódzkim dla nauczycieli
i pracowników oświaty . Chcemy w ten sposób powrócić do wcześniejszej imprezy
rozgrywanej w latach 2003-2009, nadać jej cykliczny charakter w celu integracji środowiska
oświatowego oraz popularyzację siatkówki jako dyscypliny dla wszystkich i w każdym wieku .
Głównym trofeum turnieju będzie Puchar Przechodni „ BELFER”. Zespół wygrywający
turniej otrzymuje BELFRA oraz prawo organizacji turnieju w roku następnym. W razie
uzasadnionych trudności, turniej zorganizuje drugi lub następny zespół. Turniej powinien być
zorganizowany w hali sportowej wielosektorowej, zapewniającej komfort prowadzonych
rozgrywek, w stałym terminie na przełomie marca-kwietnia.
VIII Turniej rozegrany zostanie w dn.01.04.2017 / sobota /w hali sportowej Gimnazjum 5
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 50 o godz. 10.00 – trzy boiska
/odprawa i weryfikacja o godz. 9.30 /
Warunkiem wzięcia udziału w w/w imprezie jest :
1. zgłoszenie drużyny składającej się z zawodników/zawodniczek zatrudnionych
na stanowiskach nauczycielskich bądź pracowników administracji
szkolnej/oświatowej do dnia 20.03.2017 – wzór na dole strony,
2. wpłacenie wpisowego w wysokości 15 zł. /piętnaście zł. / od każdego
zgłoszonego zawodnika i działacza w terminie j/w na konto:
75 1240 3116 1111 0000 3518 2412 z dopiskiem turniej nauczycieli oraz nazwa zespołu
3. podanie w zgłoszeniu nr telefonu i e-maila do kierownika zespołu
Organizator zapewnia sprawne rozegranie turnieju , Puchar Przechodni BELFER dla
zwycięskiego zespołu, nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika i zawodniczki, obiad
oraz serwis kawowy. Dojazd oraz ubezpieczenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie .
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami gry PZPS. Podczas gry, na boisku musi
znajdować się trzech zawodników powyżej 50 roku życia / urodzeni 1966 i starsi/ lub kobiety
/nie dotyczy Libero/. Turniej ma charakter amatorski dlatego aktualnym zawodnikom z
licencjami od poziomu II ligi dziękujemy. System gry zależny od ilości zgłoszonych zespołów.
adres kontaktowy:
Jacek Kisiel
502/946610
volley5@interia.pl
Zgłoszenie do zawodów :
nazwa zespołu , miejscowość, nazwisko i imię kierownika/zgłaszającego- telefon - e-mail
lista zawodników:
imię i nazwisko , rok urodzenia, miejsce pracy-stanowisko
podpis zgłaszającego oraz Dyrektora szkoły/placówki

