Zaproszenie

Towarzystwo Sportowe Koszykówki Roś Pisz oraz Burmistrz Pisza mają zaszczyt
zaprosić na
VII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Chłopców rocznik 1999 i 2002
Puchar Burmistrza Pisza w dniach 05-07 grudnia 2014 roku.

o

1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla 8 drużyn chłopców z rocznika 2002 oraz dla 8 drużyn z rocznika
1999.
2. Termin i miejsce: 05-07.12.2014 r., Pisz
3. Zakwaterowanie, wyżywienie i miejsce rozgrywania meczów
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu, ul. dra Wł. Klementowskiego 2 (rocznik 2002)
Gimnazjum nr 1 w Piszu, ul. Lipowa 15 (rocznik 1999)
Uczestnicy przywożą ze sobą śpiwory. Organizator przygotuje dla każdego uczestnika turnieju
materac.
Wyżywienie – od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę
Opłaty: 130 zł od osoby za wyżywienie i zakwaterowanie, 200 zł wpisowe od drużyny.
4. System rozgrywek
Udział 8 zespołów w każdej kategorii wiekowej. System gry: mecze w dwóch grupach „każdy z
każdym”, po rozegraniu fazy grupowej 1 z 2, 3 z 4 a następnie mecze o miejsca. Każda z drużyn
rozegra 5 spotkań.
5. Zasady gry
- obowiązują przepisy PZKosz
- czas gry: 4x10 minut „brudnej” gry
- wynik spotkania musi być rozstrzygnięty

- czas dogrywki 3 min.
- czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu oraz na czasy dla trenerów
- w I, II i III kwarcie trener może wziąć po jednym czasie a w IV dwa czasy
- mecze zostaną rozegrane piłkami: nr 7 (r. 1999) i nr 6 (r. 2002). W roczniku 2002, gdy trenerzy
obu drużyn wyrażą zgodę mecz może być rozegrany piłkami nr 5.
- wysokość koszy 3,05 m
- w roczniku 2002 gramy wg nowych przepisów PZKosz.
5. Nagrody
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę turniejową, każdy zespół otrzyma puchar i
dyplom ze zdjęciem drużyny, medale dla trzech pierwszych zespołów, statuetki dla MVP
turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach, dla najlepszej piątki ALL
STARS turnieju. Losowanie nagród. Konkursy i inne atrakcje. Każda z drużyn będzie mogła
skorzystać bezpłatnie z basenu.

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem: tskrospisz@op.pl lub telefonicznie nr 608 647 066
Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat wpisowego drużyn do turnieju upływa 17 listopada 2014 r.

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat wpisowego (kwota 200zł).
Dane do przelewu: Towarzystwo Sportowe Koszykówki Roś Pisz, ul. Wańkowicza 19, 12-200
Pisz, nr konta: 32 9364 0000 2002 0021 0379 0001 z dopiskiem wpłata wpisowego na VII

Mikołajkowy Turniej Koszykówki 2014.

Serdecznie zapraszamy !!!

Pisz z lotu ptaka

Rynek w Piszu

Rzeka Pisa

Jezioro Roś

Zachód słońca nad Jeziorem Roś

