ZAPROSZENIE
NA XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
ROCZNIKA 2008 i młodsi

O PUCHAR ZYGMUNTA ANCZOKA
ANCZOK CUP 2019
1. ORGANIZATOR:
 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec
 tel. kontaktowy – Paweł Kowolik – 793 121 196
2. MIEJSCE I TERMIN:
 07.09.2019r. – (sobota) Stadion Miejski w Lublińcu ul. 74 GPP
 Zbiórka drużyn 9:00 – 9:30
 odprawa trenerów godz. 9:30,
 uroczyste rozpoczęcie godz. 10:00,
 zakończenie turnieju ok. 15:00
3. CEL TURNIEJU:
 przypomnienie młodym zawodnikom, uczestnikom turnieju i mieszkańcom
miasta historii kariery sportowej złotego medalisty olimpijskiego
Pana Zygmunta Anczoka,
 popularyzacja dyscypliny - piłka nożna wśród mieszkańców miasta,
 promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 nauka współzawodnictwa w duchu fair play,
 rozwój sportowy zawodników klubu poprzez możliwość rywalizowania, doskonalenie umiejętności technicznych
i taktycznych, poprzez kontakt z rówieśnikami z innych drużyn z klubów sportowych regionu,
 integracja środowiska sportowego na rzecz rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży.
4. KATEGORIA WIEKOWA:
 Turniej zostanie rozegrany w kategorii wiekowej 2008 i młodsi (Młodzik Młodszy D2)
5. SPOSÓB ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym" , 1 x 30 min.
Kompletną listę zgłoszonych zawodników (zał. 1 ) – max.18 osób.
 Obowiązują przepisy PZPN dla rozgrywek młodzieżowych Młodzik D2 oraz zapisy regulaminu.
 Każda drużyna musi posiadać trenera.
6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 wszystkie zespoły zostaną nagrodzone,
 w turnieju wybrany zostanie najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec i najwartościowszy zawodnik, którzy
otrzymają nagrody.
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 sędziów z uprawnieniami
 ciepły posiłek i napoje
 dobrą zabawę
8. KOSZT UDZIAŁU W TURNIEJU:
Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenie drużyny należy dokonać e-mailowo na adres: akademiasportowa@op.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r. – z uwagi na ograniczoną ilość drużyn mogących wziąć udział
w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń – max 6 drużyn.
9. WAŻNA INFORMACJA:
1) Niezbędne dokumenty organizator prześle e-mailem zgłaszającemu się klubowi.
2) Najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju obowiązkowe jest przekazanie organizatorowi oryginału podpisanej przez
rodzica/opiekuna prawnego zawodnika zgody na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych związanej
z turniejem Anczok Cup 2019. Osobna zgoda powinna zostać podpisana również przez trenera drużyny.
Brak zgody uniemożliwia udział zawodnika w turnieju!
Brak zgody trenera wyklucza możliwość udziału drużyny w turnieju!

PATRONAT HONOROWY: ZŁOTY MEDALISTA OLIMPIJSKI PAN ZYGMUNT ANCZOK
O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują przedstawiciele organizatora.

