
7. Memoriał Czesława Fojcika 

Celem Turnieju jest uhonorowanie wybitnego siatkarza i trenera Czesława Fojcika. 

Czesław Fojcik przez wiele lat związany był z rybnicko–żorskim środowiskiem siatkarskim. Przygodę z siatkówką 

rozpoczynał, jako zawodnik GKS Tychy a następnie AZS Katowice, był trenerem drużyny seniorów GKS Jastrzębie, 

później pracował, jako trener drużyn żeńskich. 

Czesław pracował również, jako nauczyciel wf, między innymi w Szkole Podstawowej nr 10 w Żorach, w Gimnazjum nr 4 

w Rybniku i przede wszystkim w I Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, którego był również dyrektorem. 

Przez kilka lat Czesław jako sędzia oraz zawodnik był związany z Amatorską Ligą Piłki Siatkowej w Rybniku. 

Jego wieloletnia praca trenerska w GKS Żory oraz Sari Żory przyczyniła się do wychowania wielu kadrowiczek. W latach 

siedemdziesiątych zdobywał ze swoim zespołem tytuły wicemistrzyń Polski w kategoriach juniorskich. Przez ostatnie lata 

życia pracował z drużynami młodziczek i kadetek w klubie MUKS Sari Żory oraz uczył w klasie sportowej Gimnazjum 2 w 

Żorach. Niestety jego pracę dla dobra siatkówki, którą zawsze traktował jak swoją drugą miłość, przerwała ciężka 

choroba. Czesław zmarł w lutym 2010 roku. 

1.    Organizatorami zawodów są: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

- Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours 

- MUKS Sari Żory 

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach 

2.    Organizatorzy przewidują jedynie symboliczne nagrody dla zwycięzców. 

3.    Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha. 

4.    Zawody zostaną przeprowadzone 4 marca 2018 r. (niedziela) na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Żorach przy ulicy Folwareckiej 10.  

Zostanie rozegrany otwarty turniej drużyn męskich. 

9.00 czynne biuro zawodów (zbieramy wpłaty i oryginały kart zgłoszeń) 

9.30 uroczystość otwarcia zawodów 

10.00 początek gier turniejowych (równolegle na trzech boiskach) 

5.    Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny (wystarczy mail) do dnia 27 lutego 2018 r. 

 Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko szefa drużyny, jego telefon kontaktowy 

i adres e-mail.  

 

6.    Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmuje Tadeusz Bonk (tel. 603 770 779 mail: tados2@o2.pl). 

7.    Warunkiem dopuszczenia drużyny do Turnieju jest dokonanie w dniu turnieju w biurze zawodów wpłaty wpisowego 

oraz przedstawienie listy zawodników z oryginalnymi podpisami pod oświadczeniem. 

- listę zawodników (min 6) 

- nazwę drużyny 

- imię i nazwisko szefa drużyny 

- oświadczenia: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na czynne uprawianie siatkówki i w zawodach 

biorę udział na własną odpowiedzialność. 

Przyjmuję do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu oraz akceptuję jego treść. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych 

w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.) przez Miejski 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a, 44-240 Żory, w celach niezbędnych do 

wykonania statutowych zadań MOSiR. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem do statutowych zadań MOSiR.    

- w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju 

8. W tym roku zagramy dla „Drużyny A” czyli niepełnosprawnych trojaczków z Żor. 

Wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny oraz wszystkie środki pozyskane w trakcie licytacji pamiątek 

sportowych całości będą przeznaczone na pomoc w ich leczeniu. 

Zbiórkę będzie prowadzić Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

9. System rozgrywania Turnieju zostanie ustalony po zakończeniu zbierania zgłoszeń gdyż jest on zależny od liczby 

drużyn. 

10. Piłki na rozgrzewkę proszę zabrać swoje. 

11. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów. 

12. Wśród obsady sędziowskiej Wojciech Maroszek - żorzanin, siatkarski sędzia międzynarodowy. 

13. W trakcie imprezy licytacja gadżetów sportowych oraz innych atrakcji (m.in. wspólnego wyjazdu z sędzią Wojciechem 

Maroszkiem na mecz Plus Ligi). 

Zwracamy się do was z prośbą o przekazanie do 2 marca wszelakich pamiątek sportowych na ww. licytację – kontakt 

z organizatorem. 

14. Uwaga: organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW, o stosowne ubezpieczenie zawodnicy muszą zadbać we 

własnym zakresie. 

15. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy. 

 

https://www.facebook.com/memorialcf 
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