
TURNIEJ ELIMINACYJNY DO XXI  MISTRZOSTW POLSKI 
SAMORZĄDOWCÓW  

w halowej piłce nożnej „5” Brenna 2017 
 
Już po raz dwudziesty Gliwice podejmują się organizacji turnieju eliminacyjnego                                 
STREFY III POŁUDNIOWY-ZACHÓD, obejmującej województwa: dolnośląskie, 
łódzkie, opolskie i śląskie. 
 

1. Organizator strefy 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c 
Hala „Sośnica” ul. Gen. W. Sikorskiego 130 
Krzysztof  Ihnatowicz – 501 170 091, tel./fax.  32/ 332 10 87,  e-mail: hala@mzuk.pl 
Janusz Adam Siejko – 601 077 017, tel./fax. 32/ 238 54 55, e-mail: ba@um.gliwice.pl 
 
2. Miejsce i termin  
24-25.03.2017 r. Hala “Sośnica” Gliwice ul. Gen. Wł. Sikorskiego 130 
 
3. Uczestnictwo 
 A. Kategoria „OPEN” bez limitu wiekowego 
 B. Kategoria „POWYŻEJ 45 lat” (rocznik 1972 i starsi), 2 zawodników z rocznika 
1973-1977. 
Drużyna może liczyć do 12 zawodników - radni, etatowi pracownicy 
(min. od 1.11.2016r.) urzędów miast (gmin), Starostw, Urzędów Marszałkowskich 
oraz ich jednostek organizacyjnych. Nie mogą brać udziału zgłoszeni w OZPN-ach 
zawodnicy, klubów I – V ligi oraz I – III ligi piłki halowej, mający mniej niż  40 lat. 
 
4. System rozgrywek 

- do 6 drużyn – bez eliminacji 
- do 7 drużyn – każdy z każdym 
- od 8 drużyn – mecze w grupach, a później o miejsce 1 – 7. 

Losowanie przeprowadzone zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń, a harmonogram 
rozgrywek przesłany uczestnikom. 
 
5. Zgłoszenie 
Pisemnie do dnia 06.03.2017 r.  Musi zawierać imiona i nazwiska, nr PESEL, miejsce 
pracy i pełnioną funkcję, datę zatrudnienia, a także własnoręczny podpis zawodnika 
poświadczający brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 
Winno być podpisane przez Wójta, Prezydenta, Burmistrza, Starostę lub Marszałka. 
Należy podać Kierownika Drużyny (kontakt telefoniczny) i kolor koszulek. 
 
6. Wpisowe 
800 zł od drużyny liczącej do 10 zawodników, za każdego zawodnika powyżej + 80 zł. 
Wpisowe należy przekazać w terminie do 06 marca, na konto ING Bank Śląski 
nr 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876, a kserokopię wpłaty dołączyć do zgłoszenia. 
 
7. Nagrody 
Drużyny zajmujące miejsce I – VI w kat. OPEN i miejsce I-II w kat. 45+ mają 
zapewniony udział w finale w Brennej. 
Drużyna VII w kat. OPEN może liczyć na ewentualną „dziką kartę”. 
Za miejsce I – III drużyny otrzymają puchary. 
 
8. Zakwaterowanie i wyżywienie  we własnym zakresie 
 
9. Inne Pełny regulamin dostępny jest na stronie Głównego Organizatora  
 www.brenna-halasportowa.pl 

 
UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW DOKONUJE URZĄD DELEGUJĄCY 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


