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Komunikat Organizacyjny 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Turniej Dywizji A w koszykówce chłopców 
Chybie 26-29.11.2020 r. 

 
 
 

 
ORGANIZATORZY:  

Polski Związek Koszykówki i Śląski Związek Koszykówki  

 

OSOBA DO KONTAKTU:  

Marek Juszkiewicz - nr tel. 509 290 509,  

e-mail: marek.j.koordynator@o2.pl  

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA Z PZKosz: 

Osobą prowadzącą cykl w Wydziale Rozgrywek DS PZKosz jest Katarzyna Sosin, nr 

tel. 885 881 013, e- mail: rozgrywki@pzkosz.pl.  

Prosimy Związki i Komisarzy Technicznych o zwracanie się bezpośrednio do osoby 

prowadzącej cykl we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek.  

 

KOMISARZ TECHNICZNY PZKosz:  

Jan Gandor, nr tel. 601 382 043  

 

UCZESTNICY:  

W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy (posiadający polskie obywatelstwo) 

urodzeni w 2007 i 2008 roku oraz posiadające 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:  

1. Hala Sportowa RKS Cukrownik Chybie, ul. Sportowa 18  

 

ZAKWATEROWANIE:  

1. Hotel RKS Cukrownik Chybie, ul. Sportowa 18  

2. Hostel Zbytków, ul. Wyzwolenia 55  

3. Hotel Nova Strumień, ul. 1 Maja 15  
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WYŻYWIENIE:  

Posiłki od czwartkowej kolacji, tj. od 26.11. do niedzielnego obiadu, tj. 29.11. będą 

wydawane tylko w miejscach zakwaterowań.  

Przyjazd drużyn w dniu 26.11.2020 r.  

Pierwszy posiłek: kolacja.  

Wyjazd drużyn w dniu 29.11.2020 r.  

Ostatni posiłek: obiad.  

Koszt osobodnia 90 zł.  

 

PŁATNOŚĆ:  

Jeżeli Państwo będziecie potrzebowali faktury z miejsca zakwaterowania (hotel) oraz 

miejsca wyżywienia proszę o informację z danymi do faktur oraz co ma znajdować się 

w opisie i czy to będzie płatność przelewem czy gotówką.  

Powyższe informacje proszę wysłać do 16 listopada 2020 r. na adres e-mail: 

marek.j.koordynator@o2.pl  

 

REZERWACJA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA:  

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

10.11.2020r. przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie, że będzie korzystać z 

zaproponowanego przez nas zakwaterowania i wyżywienia oraz podanie liczby osób i 

terminu przyjazdu /druk rezerwacji/.  

Brak przesłania informacji zwalnia organizatora z zarezerwowania drużynie 

zakwaterowania i wyżywienia. Imprezy koszykówki są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Śląskiego  

 

PROGRAM TURNIEJU 
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NAGRODY:  

Organizator przewiduje dyplomy dla ekip, puchary i medale dla trzech najlepszych 

drużyn, statuetki dla 5 najlepszych zawodników zawodów oraz MVP Turnieju.  

 

ODPRAWA TECHNICZNA:  

Odprawa techniczna odbędzie się 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 20.00 w 

sali konferencyjnej hotelu Nova. Do weryfikacji należy przedstawić wykaz 

zawodników uprawnionych do gry oraz informację o uprawnionych do prowadzenia 

drużyny trenerach, dowody tożsamości zawodników i trenerów, aktualne badania 

lekarskie zawodników.  

 

UWAGA: Do weryfikacji przychodzi tylko jedna osoba ze sztabu trenersko-

opiekuńczego, która zobowiązana jest mieć maseczkę ochronną.  

Między meczami będzie przeprowadzana dezynfekcja i wietrzenie hal - obowiązuje 

zakaz przebywania osób (wyłącznie niezbędna obsługa obiektu).  

 

Ważne!  

Na obecną chwilę wszystkie mecze rozgrywane są bez kibiców. Na hali oprócz 

grających drużyn mogą przebywać zespoły, które zakończyły poprzedni lub oczekują 

na kolejny mecz. 


