
    

    

XVIII TURNIEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR SZEFA BANDEROZY 

KATEGORIE: ,,2’’ ,, 3’’ ,, 4’’  

Termin : 07.10.2021 (czwartek-kolacja) - 10.10.2021 (niedziela-obiad) 

 
Organizator: Kompleks Turystyczny "Sudety" w Głuchołazach. 
 

Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 

  
  kl. IV - boisko 3 m / 5 m (dwójki) Dziewczynki siatka 2.00 / Chłopcy siatka 2.00  
  kl. V - boisko 4,5 m / 7 m (trójki) Dziewczynki siatka 2.10 / Chłopcy siatka 2.10 
  kl. VI - boisko 7 m / 7 m (czwórki) Dziewczynki siatka 2.15 / Chłopcy siatka 2.24 

Gramy na 12 boiskach. Mecze rozgrywać będziemy w systemie po jednym secie od 15 do 25 pkt. W zależności 
od ilości zgłoszonych drużyn.  

W rozgrywkach może wziąć udział  

 Dwójki Chłopców 24 drużyny / Dwójki Dziewcząt 24 drużyny  
 Trójki Chłopców 24 drużyny / Trójki Dziewcząt 24 drużyny  
 Czwórki Chłopców 12 drużyn / Czwórki Dziewcząt 24 drużyny  

 

Miejsce: Ośrodek "Banderoza",  
               ul. Powstańców Śląskich 23,  
               48-340 Głuchołazy. 
 

Miejsce gier: Hala Sportowa Banderoza  
 

Koszty: 
 od czwartku do niedzieli (od kolacji do obiadu) + noclegi; całość pobytu 240 zł/os. 
 wyżywienie: 3 x dziennie (bez ograniczeń), 
 wpisowe:  

o „2” - 80 zł 
o „3” - 100 zł 
o „4” - 120 zł 

 noclegi w pokojach 4-6 osobowych,  
 organizator zapewnia atrakcje dla uczestników: pokaz płukania złota, ognisko z kiełbaskami, sesja 

w Jaskini Solnej, dyskoteka oraz spotkanie integracyjne dla kadry + bufety kawowe na hali. 
 

Nagrody i wyróżnienia: puchary i medale dla pierwszych czterech miejsc w każdej kategorii wiekowej. W 
klasyfikacji zespołowej dyplomy oraz upominki rzeczowe.  

Dla każdej uczestniczki i uczestnika koszulka turniejowa !!!. 
 
Uwaga!!! Prosimy o zabranie ze sobą piłek do rozgrzewki. Klasy IV i V grają piłkami do mini 
siatkówki, klasy VI piłkami dużymi. 
 
Początek gier: 8 PAŹDZIERNIK (piątek) godz. 09:00. 
 
Termin zgłoszeń: do 01 PAŹDZIERNIKA 2021r. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

ORAZ SPRAWY ORGANIZACYJNE  
U KOORDYNATORA: 

Mateusz Domagalski kom.: 507 082 226 
mail: kontakt@banderoza.pl 

www.sport.banderoza.pl  

 

http://www.sport.banderoza.pl/
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Zaproszenie na obóz kondycyjny przed turniejem 

Organizator: Kompleks Turystyczny "Sudety" w Głuchołazach. 
 

Termin: 04.10.2021 – 07.10.2021r. Od kolacji poniedziałek do obiadu 
             czwartek. 
 

Miejsce: Ośrodek "Banderoza", ul. Powstańców Śląskich 23,  
             48-340 Głuchołazy. 
 

Cena: TYLKO 240 zł/osoba 
 

Cena obejmuje: 
 

 Zakwaterowanie: w pokojach 4, 6 osobowych z łóżkami piętrowymi, dla kadry pokoje 2, 3 
osobowe. 

 Wyżywienie: cztery posiłki dziennie (wyżywienie zgodnie z zaleceniami dietetyków 
sportowych, bez ograniczeń).  

 Codziennie treningi na hali sportowej. 
 Korzystanie z siłowni, sauny. 
 Płukanie złota 
 Pod okiem instruktora strzelanie z łuków.  
 Sesję w jaskini solnej – Szczypta zdrowia dla ciała i ducha. Panujący w jaskini solnej 

mikroklimat przypomina ten, który mamy nad morzem. Podobnie też działa na nasz 
organizm. Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, odpręża i wspomaga leczenie wielu 
chorób. 

 Ognisko niezależnie od pogody (zadaszone miejsca ogniskowe), zamienne za kolację. 
 Dyskoteka - możemy zorganizować karaoke, DJ do Państwa dyspozycji. 

 Korzystanie z boisk na ośrodku: kosze wolno stojące, 2 boiska do siatkówki 
plażowej, boisko do piaskowe do piłki nożnej, 3 boiska wielofunkcyjne. 

 Korzystanie z sal dydaktycznych i amfiteatru. 
 Opiekę Koordynatora - który zaplanuje z Państwem szczegóły pobytu. 

 
 
 

Zgłoszenia na obóz kondycyjny przed turniejem: 
 

Kompleks Turystyczny Sudety Ośrodek BANDEROZA 
ul. Powstańców Śląskich 23 48-340 Głuchołazy 

tel. 77 43 91 364 
kom. 507 082 226 

 
mail: kontakt@banderoza.pl  

www.banderoza.pl 

 

 

 

mailto:kontakt@banderoza.pl
http://www.banderoza.pl/
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Zgłoszenie/Potwierdzenie Udziału w Turnieju 

 

       LICZBA DRUŻYN: 

Dwójki:  ……….., Trójki:  ……………., Czwórki:  …………… 

SUMA ZAWODNIKÓW: .................................. 

Suma opiekunów K: ................................. M: .................................. 

Klub Sportowy ....................................................................................... /adres/ 

Telefon ........................................ e-mail................................................ 

Data ........................... Pieczęć ............................................................... 

Podpis osoby zgłaszającej ...................................................................... 

 

UWAGA!!! 

Ośrodek jest przystosowany do wymogów reżimu sanitarnego związanego z  

Covid 19  

 

 

 


