
 

 

KOMUNIKAT 
 

IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej 
w Warszawie 

 

ORGANIZATOR: 

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod patronatem 

Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. 

TERMIN: 

Data: 14 maja 2016 roku 

Rozpoczęcie turnieju: godz. 10:00 

Oficjalne otwarcie turnieju: godz. 12:00 

MIEJSCE: 

Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie 

http://halapilkarska.pl/ 

Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną 

trawą. 

ZGŁOSZENIA: 

Termin: do 10 maja 2016 roku. 

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 18 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: turniej.orawaw@gmail.com 

Osoby odpowiadające za organizację: 

1. adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki 

2. adw.  Albert Stankiewicz – Członek Komisji Kultury Sportu i Turystyki, 

3. adw. Tomasz Sójka, 

4. apl. adw. Piotr Babiarz 

5. Marta Wyszyńska. 

 

 

 

http://halapilkarska.pl/
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z członków samorządów prawniczych.  

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW: 

Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z 

uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2x7 

min. Dokładna formuła turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie 

późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.  

NAGRODY: 

Puchary oraz nagrody dla trzech zwycięskich drużyn, króla strzelców oraz najlepszego bramkarza. 

WPISOWE: 

Każda zgłoszona drużyna, której kwalifikację do Turnieju organizator potwierdzi, zobowiązana 

jest do dokonania wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego do dn. 13 maja br. na konto wskazane 

przez Organizatora lub w recepcji Hali. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie turnieju. 

NOCLEG: 

Dla osób zainteresowanych noclegiem w Warszawie istnieje możliwość rezerwacji miejsc 

hotelowych w Hotelu Mundial znajdującym się przy hali, w której odbywać się będzie Turniej. 

Hotel Mundial do końca kwietnia oferuje uczestnikom Turnieju możliwość rezerwacji noclegu w 

cenie 70 zł/os. Szczegółowe informacje: Hotel Mundial, ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-425 

Warszawa, tel/fax 22 3236095, info@halapilkarska.pl. 

           

 

 


