Turniej Piłki Nożnej Lektorów o puchar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura
czwartek, 08 grudnia 2011 00:00 - Poprawiony poniedziałek, 27 lutego 2012 15:13

XI edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Lektorów
o Puchar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura
GOŁDAP 2012

W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura ? Biskupa Ełckiego, zapraszam do wzięcia
udziału w XI edycji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Lektorów

o puchar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura.
- Rozgrywki finałowe odbędą się w Gołdapi 3 marca 2012r w hali OSiR ? Gołdap (Gołdap,
ul. Partyzantów 31A).
- W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie lektorzy posługujący w parafiach.
- W rozgrywkach uczestniczy jedna, najlepsza drużyna z rejonu, wybrana drogą eliminacji.
- Rozgrywki rozpoczynają się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Biskupa w
konkatedrze NMP ? Matki Kościoła o godzinie 9.00. Około godziny 10.00 planowane jest
rozpoczęcie rozgrywek na hali sportowej.
- Mecze rozgrywane będą po 15 minut; 4 zawodników + bramkarz, ilość zawodników
rezerwowych jest nieograniczona.
- Każdy zawodnik grający na boisku ma posiadać koszulkę z numerem i buty z jasną
podeszwą (Jest to konieczny wymóg organizacyjny. Brak jasnej podeszwy w butach
uniemożliwi zawodnikowi udział w turnieju).
- Zgłoszenia należy kierować maksymalnie do 25 lutego 2012 roku na podany niżej adres,
telefonicznie lub listownie. Zgłoszenie powinno zawierać liczbę lektorów ? zawodników,
całkowitą liczbę grupy (zawodnicy, kibice, opiekunowie, kierowcy, itp.) Jest to konieczne ze
względów organizacyjnych, gdyż planowany jest ciepły posiłek, który trzeba odpowiednio
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wcześniej zamówić. Ciepły posiłek jest gwarantowany jedynie drużynie (zawodnicy z trenerem).
- Bardzo mile są widziani kibice i osoby wspomagające grę poprzez gorący doping.
- Szczegółowy regulamin rozgrywek zostanie podany drużynom przed rozpoczęciem
turnieju.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt osobisty.

ks. Tomasz Kopiczko
Moderator Diecezjalny
Liturgicznej Służby Ołtarza
tel. 506 191 499,
e-mail: lso@diecezja.elk.pl
http://lso.diecezja.elk.pl/
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