
W dniu 17.11.2019 na terenie Gminy Wojaszówka – Ustrobna i Gminy Jedlicze – GOSiR Jedlicze odbędzie             
się po raz XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej  PRO-FAMILIA CUP 2019,
którego organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka
współorganizatorami są: Powiat Jasło, Krosno, Gmina Wojaszówka, Gmina Jedlicze
Turniej dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Fundacja Polska Siatkówka
W turnieju udział weżmie 10 drużyn w kategorii amatorskiej i 8 drużyn w kategorii zawodowej z podkarpacia, małopolski, Slowacji – 2 
drużyny, Ukrainy – 2 drużyny,
PATRONAT HONOROWY OBJĘLI:
- Polski Związek Piłki Siatkowej: Jacek Kasprzyk
- Podkarpacki WZPS: Robert Dworak
- Poseł Parlamentu Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska, Ryszard Czarnecki
- Poseł na Sejm R.P. - Jolanta Frydrych
- Marszałek Województwa Podkarpackiego: Władysłw Ortyl
- Starosta krośnieński: Jan Pelczar
- Starosta jasielski: Adam Pawluś
- Burmistrz Gminy Jedlicze: Jolanta Urbanik
- Wójt Gminy Wojaszówka: Sławomir Stefański
Patronat medialny objęli: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, ITV Południe, Radio Trendy
                             prasowy: Super Nowości, Nowiny, Korso Gazeta Sanocka
SPONSOR TYTULARNY: - ORLEN POŁUDNIE S.A. Fundacja Studencka Młodzi - Młodym
SPONSORZY GŁÓWNI: RBDiM Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze, BNP PARIBAS, Inwentech Group
Uczestnictwo i kategorie:
- w zawodach mają prawo startu zawodniczki, zawodnicy posiadający minimum 15 lat
- każdy uczestnik zawodów składa pisemne oświadczenie ( pisemne potwierdzenie uczestnictwa ) że startuje
  na własną odpowiedzialność- organizator nie ubezpiecza zawodników
- wymagane jest posiadanie stroju sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
- w składzie zgłoszonej drużyny musi wystąpić element rodzinny, np:brat+brat, brat + siostra, siostra + siostra, rodzic+ dziecko, i inne
- kategoria amatorska: drużyna maksymalnie 10 zawodników , zawodnicy nie posiadający licencji PZPS
  minimum dwa lata i nie grający w ligach – ekstraklasa, I i II liga
- kategoria zawodowa: drużyna maksymalnie 10 zawodników , nie grający w ligach – ekstraklasa, I liga

Nagrody:
- dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują: piłka siatkowa Mikasa 200, puchar szklany z grawertonem, dyplom
  każdy zawodnik w drużynie zestaw nagród indywidualnych
- drużyny które zajmą trzecie, czwarte miejsca – piłka siatkowa , szklany puchar z grawertonem, dyplom
- pozostałe drużyny które odpadną po grach grupowych otrzymują puchar szklany z grawertonem, dyplomy
- najstarszy zawodnik w kategorii amatorskiej, zawodowej ( wiek ) otrzyma puchar szklany
- dla wszystkich zawodników, osób towarzyszących od godz. 9.00 do zakończenia zawodów czynna będzie
  stołówka w formie stołu szwedzkiego – kawa, herbata, wędliny, ciastka, wyroby garmażeryjne
  w godzinach od 13.00 do 14.00 – obiad
Zakwaterowanie:
- pokoje gościnne w Dwór Kombornia ( wspaniały zabytkowy dworek )
-  agroturystka – podzamcze u Maciszów, Białasów
- koszty zakwaterowania pokrywa organizator turnieju

W SPRAWACH NIEJASNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM ORGANIZATOREM:
mail: jerzy.kaleta@pro-familia.net , Tel. kom: 511496054
Dokładny regulamin będzie na stronie Towarzystwa od 01.10.2019; www.pro-familia.net

 POMOC  DLA  JAKUBA!
Ponad 100 tysięcy złotych potrzeba na zakup specjalistycznej, bionicznej protezy dla 22-letniego Jakuba
Procanina.  Jeszcze  w  zeszłym  roku,  jako  reprezentant  drużyny  GOSiR  Jedlicze  w  XIX
MIĘDZYNARODOWYM RODZINNYM TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI  W PIŁCE SIATKOWEJ
PRO  FAMILIA  –  CUP 2018,  walczył  i  zwyciężał  mając  obie  ręce.  Niestety  w  wyniku  choroby
nowotworowej stracił jedną z nich. W ramach tegorocznego turnieju, XX jubileuszowego odbędzie się
zbiórka na zakup protezy dla Jakuba, która pozwoli mu normalnie żyć. Prosimy zgłaszające się drużyny
o wsparcie akcji. Nie bądźmy obojętni na potrzebę innych.
Dziękujemy!

Rak zabrał mi rękę, potrzebuję nowej! Pomóż!
Link do strony na której prowadzona jest zbiórka: https://www.siepomaga.pl/nowa-reka-kuby
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