WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "KAROL"
GTS KAROL ROTMANKA

zapraszają na:

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIWECZĄT
O PUCHAR WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
w kategorii wiekowej 2003

ROTMANKA 27-29.05.2016 r.

1. ORGANIZATOR
GTS Karol Rotmanka
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Karol"
3. TERMIN TURNIEJU
27-29.05.2016 roku (przyjazd zespołów w dniu rozpoczęcia turnieju, pierwsze mecze zaczynamy o godzinie
12:00).
4. MIEJSCE TURNIEJU
Hala sportowa Zespołu Szkół w Rotmance, ul. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn.

6. UCZESTNICY i SYSTEM GRY
6 zespołów z rocznika 2003, system gry - "każdy z każdym" ( każdy zespół rozegra 5 spotkań)
7. NOCLEG I WYZYWIENIE
Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance, ul. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
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(2 noclegi w klasach na materacach, każdy uczestnik musi posiadać własny śpiwór, wyżywienie od obiadu
27.05.2016 r. do obiadu 29.05.2016 r.)
8. OPŁATY
- wpisowe: 200 zł. płatne po zakwalifikowaniu drużyny do turnieju na konto lub gotówką.
- koszty udziału: 160 zł. od osoby płatne przelewem lub gotówką.
9. NAGRODY
Puchary za miejsca 1-6, medale dla 3 pierwszych zespołów, nagrody indywidualne (MVP, pierwsza piątka
turnieju, król strzelców, najlepsza zawodniczka w zespole,) koszulka okolicznościowa dla każdego uczestnika
turnieju.
10. PRZEPISY GRY
Turniej odbędzie się zgodnie z przepisami gry w kategoriach Młodziczek (U-14) oraz młodszych. Poniżej
zamieszczam fragment regulaminu, który będzie nas interesował. "Tym samym mecze będą podzielone na 7
kwart (1-6 kwarta – po 5 minut, 7 kwarta – 10 minut)". Czas gry zatrzymywany będzie na rzuty wolne i czasy
trenerów oraz ostatnie 2 minuty meczu (przy różnicy mniejszej niż 10 pkt.).
Obowiązują przepisy PZKosz. z następującymi zmianami:
• mecze rozgrywane będą na kosze zawieszone na wysokości 3,05 m piłkami nr 5,
• w przypadku remisu zarządza się 3-minutową dogrywkę,
• nakaz obrony "każdy swego".
11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie udziału w turnieju wraz z orientacyjną ilością zawodniczek i osób kadry należy przesyłać do
10.04.2016 r. na adres e-mail: kontakt@gtskosz.pl
O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zespołów.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy nie odpowiadają za:
- zaginione lub zagubione rzeczy w czasie imprezy,
- wypadki powstałe z winy uczestników lub ich opiekunów.
Za zniszczenia w klasach, w których będą zakwaterowane zespoły odpowiada opiekun grupy.
Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Dodatkowych informacji udzielają:
Roman Pawłowski
tel. 666 222 302

e-mail: roman.pawlowski@gtskosz.pl

Marek Gotartowski

e-mail: marek.gotartowski@gtskosz.pl

tel. 539 904 328

Szczegóły również na stronie internetowej: www.gtskosz.pl

2

