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WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY 
 

ldz.  742/10       Warszawa, 31.03.2010 

 

KOMUNIKAT  WGiD  Nr  19/2010 
 

 

Wydział Gier i Dyscypliny informuje, Ŝe zgodnie z ustaleniami zawartymi w komunikacie 

WGiD nr 62 A/2009 i 3/2010 dot. rozgrywek o wejście do 1 Centralnej Ligi Kobiet, Ŝe wpłynęła 

jedna oferta dotycząca organizacji turnieju finałowego. WGiD podaje szczegółowe informacje 

dotyczące tego turnieju. 

 

Organizator: SKS UNIA Swarzędz,  Katarzyna Hensler 

SKS UNIA Swarzędz 09.04.10 LOTNIK – KKS 

UKS LOTNIK Wierzawice  UNIA – MKK 

KKS Olsztyn   

MKK Siedlce 10.04.10 KKS – MKK 

  UNIA – LOTNIK 

   

Komisarz Techniczny PZKosz: 11.04.10 MKK – LOTNIK 

Zbigniew SOŁTYSIAK  UNIA - KKS 

 

 

1. Organizator turnieju zobowiązany jest do przeprowadzenia zawodów zgodnie z Regulaminem 
Współzawodnictwa Sportowego PZKosz i przepisami gry. 

2. Do weryfikacji przed turniejem naleŜy posiadać: 
a/ wykaz zawodniczek uprawnionych do gry potwierdzony przez WZKosz prowadzący 

rozgrywki,  
b/ dowody toŜsamości zawodniczek ze zdjęciem, 
c/ aktualne badania lekarskie.  

3. Organizator zobowiązany jest do umoŜliwienia przeprowadzenia treningu w wymiarze 
co  najmniej 45 minut w godzinach przedpołudniowych w pierwszym dniu turnieju. 

4. Organizator zapewni dla kaŜdej druŜyny 15 miejsc noclegowych począwszy od dnia 
poprzedzającego rozpoczęcie turnieju. 

5. Organizator zapewni miejsca noclegowe dla komisarza i sędziów przyjezdnych o nie gorszym 
standardzie niŜ dla druŜyn przyjezdnych oraz pokryje koszty ich zakwaterowania, wyŜywienia 
i delegacji sędziowskich.  



 

6. Organizator turnieju zobowiązany jest do przesłania pełnego komunikatu końcowego 
z uwzględnieniem liczby rozegranych spotkań i zdobytych punktów przez zawodniczki. 
Komunikat ten przesłać naleŜy równieŜ do WZKosz-y, których druŜyny brały udział w tych 
turniejach. 

7. Organizator turnieju zobowiązany jest do rozgrywania wszystkich spotkań w jednej sali. 
8. W turnieju obowiązują aktualne druki protokółów zawodów PZKosz.  
9. Turnieje naleŜy rozgrywać piłkami marki SPALDING.  
10. Do turnieju moŜe być zgłoszonych nie więcej niŜ 15 zawodniczek, natomiast do danego meczu 

nie mniej niŜ 10 zawodniczek i nie więcej niŜ 12.  
11. Zobowiązuje się Komisarza Technicznego do nawiązania kontaktu z organizatorem turnieju 

w celu omówienia szczegółów organizacyjnych i przeprowadzenia konferencji technicznej. 
12. Komisarz Techniczny upowaŜniony jest do dokonywania zmiany kolejności rozgrywania spotkań 

w ostatnim dniu turnieju, jeśli zajdzie konieczność zachowania czystych reguł gry, mając na 
uwadze ustalenie właściwej kolejności końcowej tabeli turnieju. 

13. Zobowiązuje się Komisarza Technicznego do przekazania informacji o dokonanej zmianie 
kolejności meczów w ostatnim dniu turnieju za pomocą usługi SMS na numery telefonów: 

• 501 041 313  Adam Greczyło lub e-mailem: adam@grykaserwis.pl 
• 600 910 856 Mirosława Zawada lub e-mailem: mirka.zawada@wp.pl 

14. Zobowiązuje się Komisarza Technicznego do przekazywania po kaŜdym dniu turnieju wyników 
spotkań za pomocą usługi SMS na numery telefonów:  

• 501 041 313  Adam Greczyło lub e-mailem: adam@grykaserwis.pl 
• 600 910 856 Mirosława Zawada lub e-mailem: mirka.zawada@wp.pl (w ostatnim dniu 

turnieju obowiązkowo ostateczną kolejność zajętych miejsc) 
oraz przesłania (priorytetowym listem poleconym) do WGiD PZKosz szczegółowego 
sprawozdania zawierającego m.in. prawidłową tabelę, wyniki, protokóły i zweryfikowane 
listy zgłoszeń poszczególnych druŜyn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do wiadomości 

• zainteresowane kluby 

• Wojewódzkie Związki Koszykówki 

• Wydział Sportowy PZKosz 

• Kolegium Sędziów PZKosz 

• Koordynator Zarządu PZKosz ds. Komisarzy 

• Komisarz Techniczny PZKosz 


