
 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 

XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Turniej Dywizji B w koszykówce mężczyzn 

Człuchów 2-5.11.2017 

 

ORGANIZATOR:  

Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki 

 

OSOBY DO KONTAKTU:  

przed zawodami – Marcin Korpolewski tel. 696 093 052, mail: korpolewski@pozkosz.com 

podczas zawodów: Adam Greczyło tel. 691 494 000, mail: greczylo@pozkosz.com 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA Z RAMIENIA PZKOSZ 

Osobą prowadzącą cykl w Wydziale Rozgrywek DS PZKosz jest Ilona Kamińska, tel. +48 885 881 009, 

mail rozgrywki@pzkosz.pl. Prosimy Związki i Komisarzy Technicznych o zwracanie się bezpośrednio do 

osoby prowadzącej we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek. 

 

KOMISARZ PZKOSZ:  

Mieczysław Kutysz 

 

UCZESTNICY: 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2004 i 2005 roku, posiadający licencje okresowe 

zawodnika na rozgrywki w danym województwie wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. Liczba zawodników 

zgłoszonych do turnieju Mistrzostw nie może być mniejsza niż 10 i nie może być większa niż 15. 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Hala Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie ul. Koszalińska 2 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie, ul. Koszalińska 2. Przyjazd drużyn w dniu 02.11.2017 r. 

(pierwszy posiłek: kolacja), Wyjazd drużyn w dniu 05.11.2017 (ostatni posiłek: obiad). Koszt osobodnia 

85 zł.  

 

PŁATNOŚĆ: 

Możliwe są dwie metody płatności. Przedpłata przelewem na konto POZKosz lub płatność gotówką w 

pierwszym dniu turnieju na odprawie technicznej.  



 

 

 

REZERWACJA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

Każdy z zespołów uczestniczących w turnieju zobowiązany jest nie później niż do dnia 20.10.2017 

przesłać drogą elektroniczną załączony do niniejszego komunikatu druk REZERWACJI. Brak przesłania 

druku zwalnia organizatora z zarezerwowania drużynie zakwaterowania i wyżywienia.  

 

PROGRAM TURNIEJU: 

02-11-2017 (czwartek) 

20:00  Odprawa techniczna  

03-11-2017 (piątek) 

09:00 A Podkarpackie Świętokrzyskie 

11:00 A Lubelskie Opolskie 

13:00 B Pomorskie Warmińsko-Mazurskie 

15:00 B Podlaskie Lubuskie 

17:00 A Świętokrzyskie Opolskie 

19:00 A Podkarpackie Lubelskie 

04-11-2017 (sobota) 

09:00 B Warmińsko-Mazurskie Lubuskie 

11:00 B Pomorskie Podlaskie 

13:00 A Lubelskie Świętokrzyskie 

15:00 A Opolskie Podkarpackie 

17:00 B Podlaskie Warmińsko-Mazurskie 

19:00 B Lubuskie Pomorskie 

05-11-2017 (niedziela) 

08:00  Mecz o 7 miejsce  

10:00  Mecz o 5 miejsce  

12:00  Mecz o awans IA-IIB  

14:00  Mecz o awans IB-IIA  

Zespoły, które wygrają w ostatnim dniu turnieju „mecz o awans” awansują do turnieju barażowego w 

którym zmierzą się z reprezentacjami województw: łódzkiego i małopolskiego, dwa pierwsze zespoły z 

turnieju barażowego awansują do finałów OOM. 

 



 

 

NAGRODY: 

Organizator przewiduje dyplomy dla ekip. Medale dla trzech czterech zespołów (2 komplety złotych, 

2 komplety brązowych). W każdym meczu wybór MVP meczu. Na koniec wybór MVP w każdej 

drużynie oraz MVP turnieju. 

 

ODPRAWA TECHNICZNA 

Odprawa techniczna odbędzie się 2 listopada 2017 (czwartek) o godzinie 20:00 w Biurze Zawodów przy 

hali (I piętro). Do weryfikacji na odprawie przed turniejem należy posiadać: wykaz zawodników 

uprawnionych do gry wraz z informacją o uprawnionych do prowadzenia drużyny podczas meczu 

trenerach, dowody tożsamości zawodników i trenerów ze zdjęciem, aktualne badania lekarskie 

zawodników (wymagane jest przedstawienie orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu 

wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, z datą badania i terminem 

ważności badania, nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty badania). W przypadku braku ważnych badań 

na odprawie, zawodnik może uczestniczyć w meczu turnieju, jeśli ważne badania zostaną okazane 

komisarzowi najpóźniej 60 minut przed meczem. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Statystyki z meczów będą wykonywane. Oba zespoły będą otrzymywać wydruki statystyk po każdej 

kwarcie. Planowana jest też transmisja video na stornie http://www.tvcom.pl/ oraz na profilach 

społecznościowych POZKosz. 

Turniej rozegrany zostanie piłką Molten rozmiar 6. 

W składzie drużyny na mecz może być nie więcej niż 12 zawodników. W składzie drużyny powinien 

znajdować trener oraz opiekun drużyny odpowiedzialny za drużynę. W przypadku braku opiekuna oraz 

dyskwalifikacji lub nieobecności trenera mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika. 

Warunkiem udziału w meczu Mistrzostw jest posiadanie jednolitych, nieróżniących się między sobą w 

ramach jednej drużyny pod względem koloru, fasonu, oznaczeń klubowych i sponsorskich oraz kroju 

numerów, strojów o odmiennych kontrastujących kolorach, zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w 

Koszykówkę: drużyna gospodarzy w strojach jasnych (białych, żółtych lub w innym bardzo jasnym 

kolorze), a drużyna gości w strojach ciemnych (zamiana jest możliwa za zgodą obu drużyn, a w 

przypadkach konfliktu decyzję podejmuje komisarz); absolutnie niedopuszczalny jest występ 

zawodnika bez numeru na koszulce lub w stroju innego koloru niż pozostali zawodnicy zespołu. 

Numery powinny być z przedziału 0-99 lub 00. 

 

 

 

  



 

 

REZERWACJA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 2018 

 

꙱  TURNIEJ KLASYFIKACYJNY DYWIZJI A KOBIET (9-12.11.2017)* 

꙱  TURNIEJ DYWIZJI B MĘŻCZYZN (2-5.11.2017)* 

 

Reprezentacja województwa  

Przyjazd (data / godzina)  

Wyjazd (data)  

Od posiłku w dniu przyjazdu  

Do posiłku w dniu wyjazdu  

Ilość osób  

W tym zawodnicy/zawodniczki  

Trenerzy (mężczyźni)  

Trenerzy (kobiety)  

Kierowcy  

 

Sposób płatności 

꙱  Przedpłata na konto POZKosz  ꙱  Gotówką u organizatora* 

 

Dane do faktury: 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Treść faktury  

Uwagi  

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 

 

 

* zaznaczyć właściwe  

 


