
  

 

  
Finał OOM Śląsk 2020 w koszykówce dziewcząt 

Cieszyn 2020 
 
 

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA EKIP : 
 

1. Grupa A - Pomorskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Lubuskie: 
Hotel "Liburnia", ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, tel. 33/8520531, 780 043 099, e-mail: 
recepcja@liburniahotel.pl 
 
2. Grupa B - Łódzkie , Wielkopolskie , Małopolskie , Kujawsko – Pomorskie: 
"Gościniec Sportowy" Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Aleja J. Łyska 21, tel. 33/8525348,  
504 285 477, e-mail: recepcja@gościniec.cieszyn.pl 
 
3. Sędziowie, PZKosz: 
Hotel "Liburnia", ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, tel. 33/8520531, 780 043 099, e-mail: 
recepcja@liburniahotel.pl 

 
WYŻYWIENIE EKIP, SĘDZIÓW, PZKOSZ: W miejscach zakwaterowania. 
 

AKREDYTACJA: 03.03.2020r. do godz. 17.00, Hotel "Liburnia", ul. Liburnia 10 w Cieszynie 
 
KONFERENCJA TECHNICZNA:  03.03.2020r. - godz. 19.30 
 

Hotel "Liburnia", ul. Liburnia 10 w Cieszynie /salka konferencyjna/ 
Zgodnie z regulaminem cyklu OOM: 
- Do weryfikacji na odprawie komisarza przed turniejem należy posiadać:  

- wykaz zawodników uprawnionych do gry wraz z informacją o uprawnionych do 
prowadzenia drużyny podczas meczu trenerach, posiadających licencje trenera PZKosz,  
- 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 12 
miesięcy od daty badania, orzeczenie lekarskie może być wydane przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej). 

 
BIURO ZAWODÓW: od 04 - 08.03.2020r.  /przed i w czasie zawodów/ 

Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskiego ul. Paderewskiego 9 w Cieszynie 
 
PROGRAM ZAWODÓW: 

Mecze zgodnie z godzinami podanymi w Komunikacie Wydziału Rozgrywek nr 23/2019/2020 z 
jedną zmianą w dniu 04.03.2020r: 
 
godz. 15.00 - UROCZYSTE OTWARCIE TURNIEJU  
(obecność wszystkich zespołów na ceremonii obowiązkowa!!) 
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ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

- zgodnie z Regulaminem cyklu – do Wydziału Rozgrywek PZKosz 
- Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju Mistrzostw nie może być mniejsza niż 10 i nie może 
być większa niż 15. 
- Drużyny uczestniczące w turnieju mają obowiązek przesłać druki zgłoszeń imiennych w wersji 
ostemplowanej, podpisanej i potwierdzonej przez właściwy WZKosz najpóźniej trzy dni przed 
rozpoczęciem turnieju pocztą elektroniczną na adresy podane w komunikacie Wydziału Rozgrywek 
PZKosz dotyczącym terminarza Mistrzostw. Wersję papierową zgłoszenia (ostemplowaną, 
podpisaną i potwierdzoną przez właściwy WZKosz) należy posiadać ze sobą do weryfikacji na 
miejscu turnieju. 
- dodatkowo należy wypełnić i przesłać druk zgłoszeniowy wraz z listą meldunkową dla Śląskiej 
Federacji Sportu - e-mail: zgloszenia@oomslask2020.pl (DRUK Z ZAŁĄCZNIKA) 
 
 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CAŁOŚĆ ORGANIZACJI: 
 

Zbigniew Niżnikiewicz , tel. 502 586 777, e-mail: zniznikiewicz@gmail.com 
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