UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

„BŁĘKITNY DELFIN”
KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA

www.delfin.bydgoszcz.pl
adres: ul. Gdańska 122; 85-021 Bydgoszcz
konto bankowe: PKO BP SA I O/Centr. w Bydgoszczy: 06 1020 1462 0000 7902 0105 0020

ZAPROSZENIE

UKS „Błękitny Delfin” zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Turnieju
Koszykówki „Delfin Cup” rozgrywanym w kategorii rocz. 2001.
1.

TERMIN

25.09 – 27.09.2015r. (organizator zastrzega sobie przyjazd zespołów w
dniu 25 września w godzinach przedpołudniowych, jak również wyjazd po
uroczystości zakończenia turnieju). Pierwsze mecze około godziny 13.00.
2. ZAKWATEROWANIE
Szkoła Podstawowa nr 37 ul.Gdańska 122
3. WYŻYWIENIE
Szkoła Podstawowa nr 37 ul.Gdańska 122
4. MIEJSCE ROZGRYWEK
Zespół Szkół MS nr 15 ul. Czerkaska 8
5. OPŁATY
Za każdą osobę 150 zł. Nocleg na materacach - wymagane własne śpiwory.
Wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę.
Wpisowe do turnieju – 200 zł od zespołu płatne po zakwalifikowaniu drużyny
do turnieju na konto podane w główce zaproszenia.
Wpisowe do turnieju dla zespołów niekorzystających z zakwaterowania i
pełnego wyżywienia – 400 zł /zespoły miejscowe/.
Kaucja od zespołu zwracana w dniu wyjazdu 100zł.
6. UCZESTNICTWO
Turniej przewidziany jest na 6 zespołów. Zespół może liczyć 12 zawodniczek.
7. REGULAMIN TURNIEJU
Przepisy zgodne z przepisami PZKosz. Zawody sędziują sędziowie K-PZKosz.
System gry "każdy z każdym", czas gry 4 x 8 minut. Organizator zastrzega
sobie możliwość korekty przepisów w zależności od ilości zespołów. Każdy
zespół rozegra min 5 spotkań.
8. NAGRODY
Pamiątkowe koszulki dla każdej zawodniczki i trenerów, puchary i dyplomy dla
wszystkich zespołów, nagrody indywidualne, wybór MVP.
8
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia
pisemne
do
dnia
5
września
na
adres
email:
delfin.bydgoszcz@gmail.com. Przy zakwalifikowaniu zespołów do turnieju
decydować będzie termin zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość
wyboru zespołów.
9. POSTANOWIENIA
Szczegóły zostaną przedstawione zespołom zakwalifikowanym do turnieju w
KOŃCOWE
terminie późniejszym.
Szczegółowych informacji udzielają telefonicznie:
TOMASZ JANKOWSKI tel. kom.:692-511-097
PAWEŁ OSIŃSKI tel. kom.: 692-110-695
Szczegóły również na stronie internetowej delfin.bydgoszcz.pl

Kontakt z trenerami: email: delfin.bydgoszcz@gmail.com
Paweł Osiński 692 110 695 (rocznik 2003 i 2004)

Tomasz Jankowski 692 511 097 (rocznik 2001)

