Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU PÓŁFIANŁOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW
Szczecinek 11 – 13 maja 2012r.
______________________________________________________________________

1. Termin i miejsce zawodów
Turniej półfinałowy rozegrany zostanie w dniach 11 – 13.05.2012r. na Hali Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku ul. Jasna 2
2. Organizatorzy
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie
AZS Organizacja Środowiskowa w Szczecinie
3. Kierownictwo zawodów
Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów:
Marek Żukowski
tel. 604 520 640
e-mail: marezukowski@stk.szczecin.pl

5. Sposób przeprowadzenia zawodów
W turnieju półfinałowym udział wezmą reprezentację następujących województw:
 kujawsko - pomorskiego
 łódzkiego
 wielkopolskiego
 zachodniopomorskiego – gospodarz imprezy
Zawody rozegrane zostaną systemem każdy z każdym ( trzy dni ). Turniej przeprowadzony
zostanie zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego PZKosz i przepisami gry
w koszykówkę oraz postanowieniami szczególnych zasad dotyczących rozgrywek U-15 i U-14
w sezonie 2011/2012.
Do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych awans
uzyskają dwa najlepsze zespoły z turnieju półfinałowego.
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4. Zasady uczestnictwa
W zawodach uczestniczą reprezentacje wojewódzkie złożone z zawodników urodzonych
w roku 1997/1998, uprawnionych do gry w klubach danego województwa.
Do weryfikacji przed turniejem należy posiadać wykaz zawodników uprawnionych do gry
potwierdzony przez macierzysty WZKosz ( załącznik nr 13 do Komunikatu WGiD
nr 50/2011 ), dowody tożsamości ze zdjęciem oraz aktualne badania lekarskie.
Każda ekipa biorąca udział w turnieju półfinałowym składa się z minimum 10 i maksimum
15 zawodników, jednakże w danym meczu możliwy jest udział maksymalnie 12
zawodników.
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6. Terminarz zawodów
Piątek 11 maja 2012r.
1600
kujawsko - pomorskie
00
18
zachodniopomorskie
Sobota 12 maja 2012r.
1600
łódzkie
00
18
zachodniopomorskie
Niedziela 12 maja 2012r.
1000
kujawsko - pomorskie
00
12
zachodniopomorskie

wielkopolskie
łódzkie
wielkopolskie
kujawsko - pomorskie
łódzkie
wielkopolskie

7. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia zespołów do zawodów, zawierające listy zawodników oraz osób
towarzyszących, wraz z planowanym terminem przyjazdu oraz wyjazdu należy przesłać
do dnia 4 maja 2012r. na adres elektroniczny:

marekzukowski@stk.szczecin.pl
8. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich zespołów:
 Schronisko Młodzieżowe, ul. Kościuszki 47 – 49, 78-400 Szczecinek.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia: 150,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt zł./ od kolacji
w piątek ( 11.05) do obiadu w niedzielę ( 13.05 ).
W przypadku potrzeby zamówienia dodatkowych posiłków lub noclegów proszę
o podanie informacji w zgłoszeniu zespołu.
9. Zasady finansowania
Koszty organizacji turnieju ponosi organizator
Koszty dojazdu i pobytu ponoszą uczestnicy

11. Biuro zawodów
Podczas trwania turnieju za wszystkie sprawy organizacyjne odpowiedzialny będzie
Marek Żukowski, Tel. 604 520 640, e-mail: marekzukowski@stk.szczecin.pl. W sprawach
nie objętych regulaminem decyduje Komisarz zawodów.
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10. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna przed zawodami odbędzie się w dniu 11 maja 2012r. o godzinie
14:00 na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Jasna 2.

