Szanowni Państwo,
Drodzy nauczyciele,

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”

po raz kolejny jest organizatorem

Wielkopolskiego Turnieju Orlika. To już X edycja turnieju! W tym roku poza tradycyjnymi
już rozgrywkami w piłkę nożną chłopców oraz koszykówkę 3x3 dla dziewcząt i chłopców
dołączamy pilotażowo rozgrywki w piłkę nożną dla dziewcząt!
Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Dzięki Wam wspólnie będziemy mogli realizować
spójną misję, którą jest upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży.
W związku ze startem w turnieju mamy dla Was kilka niezbędnych informacji.
Wielkopolski Turniej Orlika przeznaczony jest tylko dla drużyn szkolnych, rozgrywany
będzie w następujących kategoriach:

-turniej piłkarski dedykowany dla chłopców- dla uczniów w roczniku 2006 i młodsze
(dopuszczony udział dziewcząt w drużynach chłopięcych)
-turniej piłkarski dedykowany dla dziewcząt- dla uczennic w roczniku 2006 i młodsze
(nie jest dopuszczony udział chłopców)
-turniej koszykówki 3x3 dziewcząt - dla uczennic w roczniku 2003 do 2005
-turniej koszykówki 3x3 chłopców- dla uczniów w roczniku 2003 do 2005

Drużyny należy zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie
internetowej www.orlik-cup.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz będzie aktywny:
-dla piłki nożnej: 01.03.2019r. - 22.03.2019r.
-dla koszykówki 3x3: 01.03.2019r. - 05.04.2019r.

Wykaz orlików, na których będą rozgrywane eliminacje oraz tabele dla poszczególnych
rozgrywek będą dostępne na stronie internetowej.
Realizator:

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Drużyny przed rozpoczęciem turnieju muszą zostać odpowiednio zweryfikowane przez
organizatora turnieju, tzn. muszą posiadać na każdym etapie turnieju:


listę zgłoszeniową (zawierającą podpisy uczestników i pieczątkę dyrektora szkoły
i podpis opiekuna drużyny)



ważną legitymację szkolną lub w wyjątkowych przypadkach, inny dokument
potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas
całego turnieju. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników
i przedstawienia ich organizatorowi, łącznie (w razie potrzeby) z weryfikacją bezpośrednią
(legitymacja – zawodnik).
Dokumenty dla opiekuna oraz regulamin turnieju są dostępne na stronie internetowej
www.orlik-cup.pl w zakładce informacje dla opiekuna.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Biuro organizatora
SZS „WIELKOPOLSKA”

Kontakt:
Joanna Drygała tel. 518 724 728
e-mail:
orlik-cup@wp.pl;
szswielkopolska.joannad@wp.pl
Biuro SZS „WIELKOPOLSKA”
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań

Realizator:

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

