
 

Rozgrywki sportowe organizowane przez Gminny O środek Sportu i Rekreacji            
w Mied źnej z/s w Woli w czasie ferii zimowych dla uczniów z Gminy Mied źna 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 20 stycznia 2014 r., (poniedziałek)                                              
hala sportowa w Gilowicach rozpocz ęcie turnieju godz. 10 00 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 
3. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej 
4. Liczba zawodników w drużynie – 5 zawodników plus 3 rezerwowych 
5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 
6. Zawody będą rozgrywane w dwóch grupach: 

gr. I – klasy I – III 
gr. II – klasy IV – VI  

7. Nagrody: nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn  
8. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 
9. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości drużyn 

 
 

 
 

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców  



1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 22 stycznia 2014 r., ( środa)                                          
hala sportowa w Gilowicach rozpocz ęcie turnieju godz. 10 00 

2. Ilość zawodników – bez ograniczeń 
3. Mecze rozgrywane będą na trzech stołach tenisowych 
4. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 
5. Nagrody: nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników 
6. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 
7. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zawodniczek i zawodników 

 

 

Turniej „dwójek” Siatkarskich Dziewcząt  

1. Data, miejsce zawodów i godzina rozpoczęcia turnieju: 24 stycznia 2014 r., (pi ątek)                                             
hala sportowa w Gilowicach rozpocz ęcie turnieju godz. 10 00 

2. Ilość drużyn – bez ograniczeń 
3. Liczba zawodników w drużynie – 2 dziewczyny,  
4. Mecze rozgrywane będą na ¼ powierzchni boiska do siatkówki 
5. Zapisy do turnieju: przed turniejem od 930 
6. Nagrody: nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn 
7. Dojazd do Gilowic – we własnym zakresie 
8. System rozgrywek, czas jednego meczu będzie uzależniony od ilości „dwójek” siatkarskich 

 

 

Promocyjne bilety na basen od 18.01 – 02.02.2014r. 

od poniedziałku do niedzieli 

 
1. Bilet ulgowy – 4,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,06 zł.) 
2. Bilet normalny – 8,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,11 zł.) 

 
 

Pytania i wątpliwości proszę kierować pod nr tel. 519347291 Ireneusz Mietliński 
lub email: basen@miedzna.pl 

 


