ZAPROSZENIE
na
Turniej koszykówki chłopców i dziewcząt
„Niebuszewo

CUP 2018”

który odbędzie się w dniach
:

7 - 9 września 2018r.

Organizowany przez

Klub Koszykówki „WILKI MORSKIE” Szczecin

Jak co roku, Klub Koszykówki „Wilki
Morskie” Szczecin pragnie zaprosić wszystkie
zainteresowane zespoły na nową edycję
turnieju „Niebuszewo Cup 2018”. Turniej
odbędzie się w dniach
7-9 września 2018r. w obiektach Szkoły
Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II
w Szczecinie (przy ul. Świętoborzyców 40)
oraz Szczecińskiego Domu Sportu (ul. Wąska
16).
W turnieju potwierdzony jest udział
zespołów z Berlina (Niemcy) oraz z Białorusi
( Grodno )
Kategorie wiekowe
Turniej rozgrywany zostanie w
następujących kategoriach wiekowych:
● chłopcy rocznik 2002
● chłopcy i dziewczęta rocznik 2003
● chłopcy i dziewczęta rocznik 2004
● chłopcy i dziewczęta rocznik 2005
Czas trwania
Turniej rozpocznie się w piątek
7 września od godziny 1000. Zakończenie
turnieju planowane jest w niedzielę 9 września
00
o godz. 14
.
System rozgrywek
W turnieju udział weźmie 8 zespołów w
każdej
kategorii
wiekowej.
Rozgrywki
prowadzone będą systemem każdy z każdym
w grupach, następnie systemem pucharowym,
spotkania o miejsca, po których wyłoniona
zostanie ostateczna kolejność turnieju.
Przepisy techniczne
Mecze rozgrywane będą zgodnie
z oficjalnymi
przepisami PZKosz dla
odpowiednich kategorii wiekowych.
Czas gry:
● 4x8 minut czystego czasu gry,
● przerwy pomiędzy wszystkimi kwartami –
2 minuty,
● rozgrzewka – 10 minut przed spotkaniem.

● W przypadku dogrywki – czas 3 minuty.
Terminarz gier
Szczegółowy terminarz spotkań, zostanie
opublikowany
około
tygodnia
przed
rozpoczęciem turnieju i przesłany do
zakwalifikowanych
zespołów
drogą
elektroniczną, na podane adresy e-mail oraz
ukaże się na stronie klubu Wilki Morskie
Szczecin pod adresem http://www.wmsz.pl.
Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zespoły
biorące
udział
w
turnieju
zakwaterowane będą w Domach Studenckich
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego, przy al. Piastów, ( 15
minut piechotą od dworca PKP ), Wyżywienie
w Klubie Studenckim Szafa, ul. Bohaterów
Warszawy 55, (obok osiedla studenckiego).
Koszty turnieju
Koszty uczestnictwa w turnieju:
● wpisowe – 250,00 zł od zespołu,
● zakwaterowanie i wyżywienie - 190,00
zł od osoby (od obiadu
w piątek do obiadu w niedzielę).
Istnieje możliwość przyjazdu w czwartek 6
września 2018r.
Zgłoszenia do turnieju
Zespoły chętne do udziału w turnieju prosimy
o wysyłanie zgłoszeń na adres
e-mail: biuro@wmsz.pl.
Dodatkowe informacje
Kacper Szala – tel. 791 964 675 oraz drogą
elektroniczną: biuro@wmsz.pl.
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