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ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Sport CK zaprasza wszystkie kluby i akademie piłkarskie do wzięcia udziału
w III. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Piątki na Rynku Sport CK 2021”. Będzie to jedno
z największych tego typu wydarzeń sportowych w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie ponad 100
drużyn i ponad 1000 zawodników.
Wydarzenie odbędzie się na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przy
ul. Ściegiennego 2 w dniach 14-20 czerwca 2021 r.
Rozgrywki będą odbywały się na mobilnym boisku ze sztuczną murawą, otoczonym bandami
reklamowymi, o wymiarach 20m x 30m (wymiary bramek: 3,5m x 1,5m). W rozgrywkach będą brały
udział 10-osobowe drużyny (na boisku 5 graczy: 4+1 bramkarz).
Zespoły dziewcząt mogą zgłaszać się do kategorii o jeden rok młodszej.
W ramach wydarzenia rozegranych zostanie 9 turniejów piłkarskich w następujących kategoriach
wiekowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

14.06.2021 r. (poniedziałek) – roczniki 2013-2012,
15.06.2021 r. (wtorek) – rocznik 2011,
16.06.2021 r. (środa) – rocznik 2010,
17.06.2021 r. (czwartek) – rocznik 2009,
18.06.2021 r. (piątek) – rocznik 2007,
19.06.2021 r. (sobota) – rocznik 2008 + turniej VIP,

7) 20.06.2021 r. (niedziela) – dorośli (ukończone 16 lat): mężczyźni, kobiety.
Zgłoszenia drużyn do wydarzenia można składać od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. poprzez
druk zgłoszeniowy, którego wzór został załączony do niniejszego zaproszenia.
Ze względu na limit drużyn w ramach każdego rocznika (16 zespołów), o uczestnictwie decydować
będzie data uiszczenia opłaty wpisowej, która wynosi 200 zł brutto od drużyny. Opłatę należy
wpłacać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia pod numerem 57 1750 0012 0000 0000
4105 2678. W tytule proszę wpisać nazwę drużyny i kategorie wiekowe.
Poniżej przesyłamy link do krótkiej relacji z II edycji turnieju „Piątki na Rynku Sport CK 2020”: https://
www.youtube.com/watch?v=25Qmb3TziM0.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Zychalski – Prezes Zarządu
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