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Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

 

Serdecznie zaprasza na 

 

  XII Turniej Piłki Nożnej  

TURGOL  2018 
 

 

Który odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2018. 

 

 Turniej odbędzie się na Polach Marsowych Stadionu Olimpijskiego             

AWF Wrocław przy ul. Mickiewicza 58 (budynek P-5)  w godzinach od 8:00 do 

14.00. 

W ramach Turnieju zostaną rozegrane mecze grupowe i finałowe. W czasie trwania 

Turnieju będą odbywać się dodatkowe atrakcje: konkurs na najlepszych kibiców, 

malowanie twarzy, warsztaty baniek mydlanych, konkurencje sportowe dla 

kibiców z nagrodami, gorący posiłek oraz wizyta gości specjalnych. Zachęcamy do 

wzięcia udziału w Turnieju, do kibicowania i dobrej zabawy. 

 

Z poważaniem 

     Organizatorzy   
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Dodatkowo informujemy: 

 

        Drużyny, jak w zeszłym roku, będą podzielone na dwie grupy A i B, i na 

podobnych zasadach będą prowadzone rozgrywki ( przyjmujemy że grupa A to 

ekstraklasa, a grupa B to I liga). Gramy o mistrzostwo każdej grupy.  Ilość drużyn   

w grupie zależy od ogólnej liczby drużyn uczestniczących w turnieju ( która jest 

dzielona na 2 ). W grupie A (ekstraklasie) – rezygnujemy z gry playmakerów.    

Grupa i miejsce w grupie zależy od wyniku osiągniętego w XI Turgol 2017. 

Drużyny powinny liczyć po 6 zawodników + bramkarz oraz do 3 osób rezerwowych 

(płeć dowolna). Czas trwania meczu wynosi 2 x 10 minut z krótką przerwą.               

Więcej informacji w regulaminie turnieju. 

Noclegi – w tym roku, drużyny przyjezdne organizują sobie we własnym zakresie. 

 Zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym. Prace powinny 

być o tematyce sportowej i z materiałów przeznaczonych do recyklingu.             

Prace proszę złożyć w dniu imprezy w punkcie informacyjnym. 

 W załącznikach dołączamy formularz zgłoszeniowy kibiców i zawodników.  

Prosimy o nadsyłanie formularzy do 19.09.2018 

na adres email: k.koziol@ostoja.org.pl ,   

pytania: 

-  w sprawach organizacyjnych turnieju – tel. 502 553 853 

- w sprawie rejestracji drużyn – tel. 668 192 007 

 

 

                     


