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ZAPROSZENIE 
 

XII  WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI  DZIEWCZĄT 

rocznik 2004 i mł. 
 w dniach 13 – 15 marca 2014 r. 

1. Udział 
 - zgłoszone zespoły szkolne lub klubowe 

- rocznik 2004 i młodsi 
2. Zakwaterowanie i wyżywienie 
      Zakwaterowanie w salach lekcyjnych  Gim.nr 1 Piaseczno ul. Sikorskiego 20 
(prosimy o zabranie karimat i śpiworów) - opłata 150,00 zł od osoby  za cały pobyt . 
Opłatę uiszczamy  kol. Krzysztofowi Kłobuchowskiemu  na miejscu zawodów. 
Godziny posiłków proszę ustalić z Krzysztofem Kłobuchowskim tel.504589117 
dopasowane do przyjazdu i terminarza  oraz podanie ilość osób korzystających  z 
zakwaterowania i wyżywienia . 
Z wyżywienia mogą korzystać wszystkie startujące zespoły po wcześniejszym 
zamówieniu konkretnego posiłku. 
        Śniadanie  - 10.00  zł 
        Obiad         - 20.00 zł 
        Kolacja       - 10.00 zł 
3. Miejsce rozgrywek  
    Piaseczno hala GOSiR ul Sikorskiego 20 
4. System rozgrywek 
W zależności od liczby zespołów – mecze w grupach a nastepnie finały o miejsca. 
5. Zasady gry 

- obowiązują  przepisy  U-14 
- wysokość koszy 2,60 m 
- piłki nr 5 
- czas gry: eliminacje 4 x 8 min,  

               finały       4 x 10 min, 
- wynik spotkania musi być rozstrzygnięty (nie ma remisów), 
- czas dogrywki – 3 min., 
- czas zatrzymywany tylko na przerwy dla trenerów oraz w ostatnich 2 

minutach spotkania, 
- w 1, 2 i 3 kwarcie trener może wziąć po 1 czasie a w 4 kwarcie  - 2 czasy. 

6. Nagrody 
 - każdy uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę; 
 - finaliści - puchary, dyplomy, sprzęt sportowy. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnej zabawy.  
7. Zgłoszenia (na załączonym druku) prosimy przesłać na adres 
biuro@wozkosz.pl lub miles22@wp.pl do dnia 28 lutego 2015. 
 
                                                                                          Ze sportowym pozdrowieniem 
 

       Prezes 
       Warszawskiego Okręgowego 

       Związku Koszykówki 
       Województwa Mazowieckiego 

 
                          mgr inż. Michał Lesiński 
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