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"Puchar Sołectw Gminy Pawłowice" to seria ośmiu turniejów, które odbywać się będą w poszczególnych sołectwach
naszej gminy w sezonie 2019. W turniejach tych wezmą udział drużyny reprezentujące dane sołectwo.
Rozgrywki podzielone będą na dwie fazy: fazę eliminacyjną (turniej I-VII) oraz finałową (rozegraną podczas VIII turnieju).
Drużyny powalczą o PUCHAR PRZECHODNI, który pozostanie przez najbliższy rok w sołectwie tej drużyny, która wygra
finał.
Turnieje będą się odbywać według poniższego harmonogramu:
I turniej 27.04. w godz. 900-1300 w Jarząbkowicach
II turniej 18.05. w godz. 900-1300 w Warszowicach
III turniej 15.06. w godz. 900-1300 w Pielgrzymowicach
IV turniej 13.07. w godz. 900-1300 w Pawłowicach Osiedle
V turniej 10.08. w godz. 900-1300 w Golasowicach
VI turniej 31.08. w godz. 900-1300 w Krzyżowicach
VII turniej 21.09. w godz. 900-1300 w Pniówku
VIII turniej 19.10. w godz. 900-1300 w Pawłowicach
Szczegółowe warunki uczestnictwa w "Pucharze Sołectw Gminy Pawłowice" znajdziesz w regulaminie turnieju.
Więcej informacji można uzyskać u sołtysów oraz w Gminnym Ośrodku Sportu, tel. 32 47 24 215.
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Puchar Sołectw - pierwszy turniej rozegrany
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W sobotę, 27 kwietnia w Jarząbkowicach odbyły się rozgrywki o "Puchar Sołectw Gminy Pawłowice". Był to pierwszy z serii
ośmiu turniejów, które odbędą(...)
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