
UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ 
Zaprasza na 

 
 
 

           
 

IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki 
Chłopców - Bydgoszcz Cup 2011 

 
1. Termin: 
07 - 09 Październik 2011 
 
2. Organizator: 
UKS G-26 Astoria Bydgoszcz 
 
3. Współorganizator 
Firma „ JARKOSZ„ 
  
4. Patroni organizacyjni 
Zespół Szkół Nr.25  
Zespół Szkół Nr.7  
Zespół Szkół Nr.16  
Zespół Szkół Nr.22 
               
                    
5. Miejsce: 
Turniej odbędzie się w Bydgoszczy, w czterech halach sportowych, każda 
kategoria wiekowa gra swoje mecze w jednej hali, nocleg i wyżywienie w 
jednym internacie 
 
6. Uczestnictwo: 
Chłopcy w 4 kategoriach wiekowych, 
przewidywana ilość drużyn w każdej kategorii wiekowej - 6 
 
Młodzicy            1998 i młodsi  
Kadeci Młodsi      1997 i młodsi    
Kadeci          1996 i młodsi                                       
Juniorzy            1994 i młodsi                        
 
 
7. System rozgrywek: 
- Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym w każdej kategorii    
  wiekowej, 
- Czas gry: 4 x 10 minut [5 minutowa dogrywka], 
- Sędziowie uprawnieni. 



 
8. Koszt: 
- 155 złotych za osobę. 
 
 
9. Wpisowe 
- 200 złotych za drużynę – jako dowód wpłaty wystawiamy „ KP „ 
 
10. Co jest wliczone w cenę? 
 
Zakwaterowanie: 

� 2 noclegi w internatach szkolnych (Piątek – Sobota, Sobota – 
Niedziela) 

� zapewniamy łóżka, pościel i poduszki 
 
Wyżywienie: 

� Piątek  (obiad, kolacja) 
� Sobota  (śniadanie, obiad, kolacja) 
� Niedziela  (śniadanie, obiad) 

 
11. Dodatkowe informacje: 

� dla trzech pierwszych drużyn w każdej kategorii wiekowej 
ufundowanezostaną puchary, 

� statuetki dla najlepszej piątki w każdej kategorii wiekowej, 
� nagrody dla najlepszego zawodnika każdego zespołu, 
� statuetka dla MVP turnieju w każdej kategorii wiekowej, 
� statuetka dla najlepszego strzelca turnieju w każdej kategorii 

wiekowej, 
� dyplomy dla każdego zespołu, 
� pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników turnieju, 
� terminarz gier zostanie ustalony po potwierdzeniu udziału przez 

wszystkie drużyny. 
 

Klub pobiera kaucję w wysokości 300 pln, jako zabezpieczenie przed 
powstałymi szkodami – wpłata na konto przed przyjazdem (zwrot po 
zakończeniu turnieju na podane konto) 
 
 

Termin zgłoszeń drużyn do turnieju upływa z dniem 
04 Wrzesień 2011 roku 

(Organizator zastrzega sobie prawo w doborze zespołów do 
turnieju) 

 
 

 
Osoba kontaktowa: 

Dyrektor Organizacyjny 

Grzegorz Owczarek 
Telefon kontaktowy: 796-977-773 



E-mail: owczarek@astoria.bydgoszcz.pl 


