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1. Do rozgrywek eliminacyjnych MP juniorów starszych U20M w strefie śląsko – 
opolskiej zgłosiły się i zostały przyjęte 4 zespoły: 

    

   - MKS Dąbrowa Górnicza   - MCKS Czeladź 

   - AZS AWF MICKIEWICZ ROMUS K-ce - MOSM Tychy 

    
 

2. Rozgrywki prowadzone będą systemem ligi – każdy z każdym – mecz i rewanż. Mecze 
będą odbywały się we wtorki.  

3. Zespoły, które zajmą miejsca pierwsze, drugie i trzecie uzyskają prawo gry na 
szczeblu centralnym o Mistrzostwo Polski  U20M. 

4. Termin zgłoszenia zespołów do rozgrywek na szczeblu centralnym: 15.01.2018. 
Planowane terminy turniejów: ćwierćfinały: 26-28.01.2018, półfinały: 09-11.02.2018 i 
finał: 28.02-04.03.2018. Organizatorzy turniejów ćwierćfinałowych, półfinałowych i 
finałowego zostaną ustaleni przez PZKosz na podstawie przesłanych aplikacji. 
Szczegółowe regulacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych na szczeblu centralnym: 
PZKosz – Regulamin Cyklu Rozgrywek - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – sezon 

2017/2018. 

5. Mecze należy rozgrywać piłkami nr 7 z atestem FIBA lub PZKosz. 

6. W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 

1998 i młodsi bez ograniczeń.  

7. Przypominamy o obowiązku zabezpieczenia fachowej opieki medycznej w czasie 
trwania zawodów – od 30 minuty przed ich rozpoczęciem do zakończenia 

zawodów –  w postaci co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia ratownika 
medycznego lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu1 w rozumieniu ustawy z 8 
września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym. Obecność osoby 
sprawującej opiekę medyczną musi być potwierdzona na protokole zawodów 
własnoręcznym podpisem oraz pieczątką. W przypadku braku pieczątki, osoba 
sprawująca opiekę medyczną powinna okazać sędziemu głównemu zawodów 
dokument potwierdzający jej uprawnienia. W przypadku braku opieki medycznej, 
zawody nie mogą być rozegrane z konsekwencjami określonymi w zasadach 
weryfikacji zawodów. 

8. Rozgrywki prowadzi i weryfikuje Janusz Kaczmarczyk (k_budzik@interia.pl, tel. 603 
696 837). Jest uprawniony do załatwiania i podejmowania decyzji bieżących, 
dotyczących rozgrywek. 

                                                           

1
 pielęgniarka systemu – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie 

pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także 

pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 

i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach 

tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 
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9. Przypominamy o obowiązkach organizatora meczu dotyczących zamieszczania 
w systemie ESOR informacji o wyniku meczu, statystyk oraz skanu/zdjęcia protokołu 
zawodów. Szczegółowe informacje zawarte są w Komunikacie nr 1/2017/2018 WGiD 
ŚZKosz, rozdział II i VIII. 

 
Przypominamy, że w przypadku niewywiązywania się organizatorów zawodów z tego 
obowiązku,  WGiD ŚZKosz będzie stosował kary regulaminowe. 

 
 

11. Terminarz rozgrywek: 
 
 I runda      II runda 

1 kolejka – 07.11.2017 4 kolejka – 05.12.2017 
1. MKS Dąbrowa G. – MOSM Tychy 7. MOSM Tychy – MKS Dąbrowa G.  
2. MCKS Czeladź – AZS AWF MICKIEWICZ 8. AZS AWF MICKIEWICZ – MCKS Czeladź   

2 kolejka – 14.11.2017 5 kolejka – 12.12.2017 
3. MOSM Tychy – AZS AWF MICKIEWICZ 9. AZS AWF MICKIEWICZ – MOSM Tychy 
4. MKS Dąbrowa G. – MCKS Czeladź 10. MCKS Czeladź – MKS Dąbrowa G. 

3 kolejka – 21.11.2017 6 kolejka – 19.12.2017 
5. MCKS Czeladź – MOSM Tychy 11. MOSM Tychy - MCKS Czeladź 
6. AZS AWF MICKIEWICZ – MKS Dąbrowa G. 12. MKS Dąbrowa G. - AZS AWF MICKIEWICZ 
 

 

Komunikat przygotował Janusz Kaczmarczyk. 

Przewodnicząca WGiD 

Grażyna Szulik 

Rozdzielnik: 

1. Kluby. 
2. Opolski Związek Koszykówki. 
3. Prezes Zarządu ŚlZKosz. 
4. Wydział Sędziowski ŚlZKosz. 
5. Komisja Szkoleniowa ŚlZKosz. 
6. Biuro Związku. 
7. WGiD ŚlZKosz. 
8. Redakcja strony internetowej. 


