
 

 

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory 

 Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. 

Polskich Olimpijczyków w Żorach 

oraz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

Międzyosiedlowy 

Klub Sportowy Polaris 

Żory 

zapraszają na 

VIII Turniej Piłki Nożnej im. Darka Budnioka - ŻORY 

2018 
 

TERMIN: 15 - 18.08.2018r.  

    

MIEJSCE: Żory, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 13, Stadion 

MOSiR Żory, boisko Polaris Żory,  

 

ORGANIZATORZY: Młodzieżowy Klub Sportowy Żory, Szkoła 

Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich 

Olimpijczyków w Żorach, Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Żorach, Międzyosiedlowy Klub Sportowy 

Polaris Żory. 

 

ADRES: MKS Żory, 44 – 240 Żory os. Pawlikowskiego 40. 

                                        

CEL:                                

• Uczczenie pamięci Trenera naszego klubu DARIUSZA BUDNIOKA 

• Promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży 

• Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i 

organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży 

• Sprawdzenie formy przed rozpoczęciem nowego sezonu 

 

 

UCZESTNICTWO:    

   



• Turniej rozgrywany będzie w siedmiu kategoriach wiekowych w 

formule jedno, dwu lub trzydniowej, w zależności od liczby 

zgłoszonych drużyn:  

I (U-17) – Junior  młodszy – rocznik 2002 i młodsi 

     II (U-15) – Trampkarz – rocznik 2004 i młodsi 

     III (U-14) – Trampkarz młodszy – rocznik 2005 i młodsi 

     IV (U-12)– Młodzik młodszy – rocznik 2007 i młodsi 

     V (U-11) – Orlik – rocznik 2008 i młodsi 

     VI – OPEN U-21 – rocznik 1998 - 2001 

     VII – OPEN 

    Przewidujemy udział do 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej. 

 

SPRAWY REGULAMINOWE: 

 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami i unifikacją 

PZPN 

Kategorie od I do V będą rozegrane w dniach 15-16-17.08.2018. (środa, 

czwartek, piątek) 

Turniej kategorii I, II, III rozgrywany będzie na boiskach 

pełnowymiarowych. Skład drużyny: 16 zawodników (w tym 5 zawodników 

rezerwowych). 

Turniej kategorii IV rozgrywany będzie na skróconych boiskach. Skład 

drużyny: 14 zawodników (w tym 5 zawodników rezerwowych). 

Turniej kategorii V rozgrywany będzie na zmniejszonych boiskach o 

wymiarach Orlika. Skład drużyny: 12 zawodników (w tym 5 zawodników 

rezerwowych).  

 

Kategorie VI i VII będą rozegrane w dniu 18.08.2018. (sobota) 

Turniej rozgrywany będzie na zmniejszonych boiskach o wymiarach Orlika. 

Skład drużyny: 12 zawodników (w tym 6 zawodników rezerwowych).  

 

System rozgrywek oraz dokładne terminy gier w poszczególnych 

kategoriach mogą ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń. 

 

ZGŁOSZENIA:  

     Do 14.07.2018r. na podany niżej e-mail oraz telefon.  O przyjęciu do 

turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

     !!! TURNIEJ JEST DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA ŻORY 

I NIE MA WPISOWEGO !!!      

          Zapewniamy również drużynom poczęstunek i wodę mineralną. 

 



     Istnieje możliwość zakwaterowania drużyn z wyżywieniem oraz zakupu 

obiadów. W tej sprawie prosimy o informację przy zgłoszeniu drużyny.  

     Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Mieczysław Jakubowski - 

502 027 169, e-mail: jaremi@autograf.pl 

 

 

NAGRODY: 

• Trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają 

pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkie zespoły –  statuetki i 

dyplomy. 

• Zawodnicy trzech pierwszych zespołów otrzymają medale. 

• Dla najlepszego bramkarza, najskuteczniejszego strzelca oraz najlepszego 

zawodnika w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody 

indywidualne. 

 

 

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE :  502-027-169 Mieczysław 

Jakubowski lub e-mail: jaremi@autograf.pl 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 

mailto:jaremi@autograf.pl

