
 



 

 

 

I Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej 

REKINYFUTBOLU, Mława 2010 

 

 

ORGANIZATOR: Hufiec ZHP Mława 

DATA, MIEJSCE: 12-14 marca 2010, Mława. 

UCZESTNICY: Dzieci, młodzież oraz dorośli zrzeszeni w organizacjach harcerskich. 

CEL: Propagowanie zdrowego stylu życia, współzawodnictwo sportowe oparte na 

zasadach „fair-play”, rozpowszechnianie kultury marynistycznej wśród harcerzy. 

  



 

 

 

TRYB ROZGRYWEK 

Rozgrywki toczyły się będą w dwóch kategoriach wiekowych: „10-15 lat” oraz 

„16-wzwyż”, oddzielnie turniej dziewcząt i chłopców. O przydziale zespołu do 

kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego zawodnika. 

 

Możliwe jest także utworzenie osobnej kategorii dla zuchów – turniej dzieci 

odbędzie się jeśli otrzymamy przynajmniej 3 zgłoszenia zespołów zuchowych. 

 

Zespół może składad się z maksymalnie 10 zawodników: 6 grających w polu (5 

+bramkarz) oraz 4 zawodników rezerwowych. 

 



 

 

 

PROGRAM TURNIEJU 

 PIĄTEK, 12 MARCA 

 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników. 

 Losowanie grup, połączone z programem artystycznym. 

 Projekcja filmu w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 

SOBOTA, 13 MARCA 

 Rozgrywki turniejowe – do ¼ finału. 

 Koncert zespołu szantowego. 

 Konkursy dla uczestników. 

NIEDZIELA, 14 MARCA 

 Rozgrywki turniejowe – półfinały i finały. 

 Wręczenie nagród. 

 Mecze pokazowe zwycięskich drużyn. 



 

 

 

ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 

Baza noclegowa Turnieju znajduje się w Szkole Podstawowej nr 4 w Mławie, przy 

ul. Granicznej 39. 

 

OBIEKTY SPORTOWE 

Rozgrywki turniejowe będą miały miejsce w Mławskiej Hali Sportowej, przy ul. 

Piłsudskiego 33a oraz w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w 

Mławie, przy ul. Granicznej 39. 

  



 

 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Zgłoszeo należy dokonywad poprzez formularz na stronie internetowej Turnieju: 

http://mlawa.zhp.pl/rekiny/ 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego 2010 roku.  

 

Opłata za uczestnictwo w Turnieju wynosi 30 zł od zespołu. W ramach wpisowego 

zapewniamy ciepły posiłek, wrzątek w bazie noclegowej oraz puchary i nagrody 

dla zwycięskich drużyn. 

Po dokonaniu zgłoszenia pieniądze należy przesład na podany na stronie 

internetowej numer konta, najpóźniej do 22 lutego 2010 r. 

  

http://mlawa.zhp.pl/rekiny/


 

 

 

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? 

Więcej informacji nt. Turnieju znajdziesz na stronie internetowej  

Hufca ZHP Mława: http://mlawa.zhp.pl/  

oraz na stronie Turnieju: http://mlawa.zhp.pl/rekiny/ . 

 

KONTAKT:  

0 502 288 715 – phm. Piotr Hołownia 

0 505 360 343 – pwd. Magdalena Jaros, e-mail: magdalena_jaros@wp.pl 

0 506 806 865 – hm. Sławomir Wietecha 

http://mlawa.zhp.pl/
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