
 

 

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 

WE WROCŁAWIU 

ul. Borowska 1-3,      50-529 Wrocław 
tel./fax +48 71 367-39-80       tel. 609 888 099 

www.dzkosz.wroclaw.pl    e-mail: biuro@dzkosz.wroclaw.pl 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 
XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 w koszykówce dziewcząt  
Jelenia Góra 28.02-04.03.2016 

 
ORGANIZATOR: 
Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 
 

BIURO ZAWODÓW: 
- przed zawodami i w czasie zawodów: Adrianna Kudłacik  
tel. 609 888 239,  e-mail: biuro@dzkosz.wroclaw.pl   
 
KOMISARZE PZKOSZ: 
Główny Komisarz Turnieju:  Arkadiusz Hołoga 
Komisarz Techniczny PZKosz:   Zdzisława Wojtczak 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: 
Hala MOS ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra 
 
UCZESTNICY: 
Dziewczęta rocznika 2002/2003.  
Reprezentacje województw: śląskie, łódzkie, małopolskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie. 
 
PODZIAŁ NA GRUPY: 

GRUPA – A GRUPA – B 

Dolnośląskie Pomorskie 
Kujawsko-pomorskie Małopolskie 
Mazowieckie Łódzkie 
Śląskie Wielkopolskie 

 
PROGRAM TURNIEJU: 
28.02.2016 r.   (niedziela) 
godz. 20.00 Odprawa techniczna – Chata za Wsią 
 
29.02.2016r.    (poniedziałek)  
godz.10.00 Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie 
godz.12.15 Dolnośląskie - Śląskie     
godz.16.00 Małopolskie - Łodzkie 



 

 

godz.17.45 Otwarcie OOM  
godz.18.30 Pomorskie  - Wielkopolskie 
                                                                                                                                                               
01.03.2016 r.    (wtorek) 
godz. 10.00     Śląskie - Mazowieckie 
godz. 12.15 Dolnośląskie – Kujawsko-Pomorskie   
godz. 16.00 Wielkopolskie - Łódzkie 
godz. 18.15 Pomorskie - Małopolskie 
 
02.03.2016 r.  (środa) 
godz. 10.00 Kujawsko-Pomorskie - Śląskie 
godz. 12.15 Mazowieckie - Dolnośląskie 
godz. 16.00 Łódzkie - Pomorskie  
godz. 18.15 Małopolskie - Wielkopolskie 
 
03.03.2016r.  (czwartek) 
godz. 10.00     mecz o miejsce 7 (B4-A4) 
godz. 12.15 mecz o miejsce 5 (A3-B3) 
godz. 16.00 A1-B2 
godz. 18.15 B1-A2 
 
04.03.2016 r.  (piątek) 
Godz. 10.00 o miejsca 3-4 (pokonany A1-B2 – pokonany B1-A2) 
Godz. 12.15 o miejsca 1-2 (zwycięzca A1-B2 – zwycięzca B1-A2) 
Godz. 14.00 Dekoracja oraz uroczyste zakończenie OOM 
 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 
„Chata za Wsią” 58-353 Mysłakowice ul. Górska 1 
 
Przyjazd drużyn w dniu 28.02.2016 r. (pierwszy posiłek: kolacja) 
Wyjazd drużyn w dniu 04.03.2016 (ostatni posiłek: obiad) 
 
Organizator turnieju pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób 
(12 zawodników oraz 3 trenerów/osób towarzyszących) z każdego 
województwa. Zespoły, które wyrażają chęć przyjazdu większej ilości osób 
zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób.  
Kontakt w sprawie dodatkowego zakwaterowania:  
„Chata za Wsią” tel. (75) 64 66 058 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Do weryfikacji na odprawie, zgodnie z Regulaminem cyklu OOM,  należy 
posiadać: 
- wykaz zawodników uprawnionych do gry wraz z informacją o uprawnionych  
do prowadzenia drużyny podczas meczu trenerach,  
- dowody tożsamości zawodników i trenerów ze zdjęciem,  
- aktualne badania lekarskie zawodników (wymagane jest przedstawienie 
orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu 
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,  



 

 

z datą badania i terminem ważności badania, nie późniejszym niż 6 miesięcy  
od daty badania) 
- oświadczenia zawodników i trenerów na druku dostarczonym przez 
organizatora 
- listę meldunkową 
 
Każdy z uczestników będzie miał jednorazowy wstęp na basen hotelowy.  
W związku z tym przypominamy o zabraniu strojów kąpielowych. 


