
 

 

TURNIEJ MISTRZÓW MIAST ŚLĄSKA LIG AMATORSKICH W SIATKÓWCE  

ŻORY 2014 

 

W niedzielę 22 czerwca 2014 zostanie rozegrany TURNIEJ MISTRZÓW MIAST ŚLĄSKA LIG AMATORSKICH 

W SIATKÓWCE. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie męskie, amatorskie drużyny, które zwyciężyły w rozgrywkach lig 

amatorskich w swoich miastach. 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny, dostępnego na www.mosir.zory.pl 

(wystarczy mail) do dnia 13 czerwca 2014 zawierającego: 

   listę zawodników (min. 6), 

   nazwę drużyny, 

   imię i nazwisko kapitana drużyny, telefon kontaktowy, adres e-mail, 

   oświadczenie o stanie zdrowia, 

   oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko. 

oraz dokonanie wpłaty (wpisowego) wysokość 100 zł od drużyny, na konto: 

MOSiR Żory numer rachunku: ING Bank Śląski o/Żory 06 1050 1676 1000 0004 0269 3725 (z dopiskiem Turniej Mistrzów 

i nazwą drużyny). 

Warunkiem dopuszczenia drużyny do Turnieju jest przedstawienie listy zawodników z oryginalnymi podpisami pod 

oświadczeniem w dniu turnieju w biurze zawodów. 

Bardzo proszę, by lista zawodników została potwierdzona przez organizatora danej Ligi – wystarczy mailowo (drużyny 

występują w takich składach w jakich grały w swoich ligach). 

Jeżeli w turnieju nie może zagrać mistrz danej ligi to zapraszamy do udziału wicemistrza itd. 

Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmuje Dominik Dymura (tel. 32 43 41 172, wew. 14, email: d.dymura@mosir.zory.pl). 

 

Turniej zostanie rozegrany w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach (ul. Folwarecka 10). 

Będzie to impreza jednodniowa. Mecze będziemy rozgrywać na trzech boiskach. Wszystkie mecze do dwóch wygranych 

setów. 

Biuro zawodów czynne od 9.00, otwarcie Turnieju o godz. 9.30. 

Pula nagród 1200zł (I miejsce – 600, II miejsce – 400, III miejsce – 200, przy zgłoszeniu min. 5 zespołów). Zastrzegamy 

możliwość zmiany puli nagród w przypadku udziału mniejszej liczby drużyn. 

System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zbierania zgłoszeń. 

 

Proszę również przekazać te informacje do innych „zaprzyjaźnionych lig amatorskich”. 

Dalsze szczegóły organizacyjne będę przekazywał mailem do zainteresowanych. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rozgrywkach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

       

Dominik Dymura 


