
 

Zaproszenie 

 

Towarzystwo Sportowe Koszykówki „Roś” w Piszu oraz Burmistrz Pisza mają 
zaszczyt zaprosić na  

I Turniej Mini Koszykówki Chłopców (rocznik 2002 i mł.) z okazji Dni Miasta 
Pisz o Puchar Burmistrza Pisza w dniach 21-23 czerwca 2013 roku. 

1.Udzial 

Turniej jest przewidziany dla 8 drużyn chłopców z rocznika 2002 i młodsi   

2. Zakwaterowanie i wyżywienie 

Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu  – wszyscy śpią 
na tapczanach (zapewniamy pościel) – nie trzeba brać śpiworów!!! 

Koszt uczestnictwa drużyn, to 130 pln od osoby – zakwaterowanie i wyżywienie (12 
zawodników, 2 opiekunów, ewentualnie kierowca) oraz 250 pln wpisowe od drużyny.  

3. Miejsce rozgrywek 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu ul. dra Wł. Klementowskiego 2 

4. System rozgrywek 

Zespoły zagrają w dwóch grupach (każdy z każdym), potem pucharowo „na krzyż”   a następnie 
finały o miejsca 1,3,5,7. Każda drużyna  ma zagwarantowane 5 meczów.  

5. Zasady gry 

- obowiązują przepisy mini koszykówki 

- wysokość koszy 2,60 m 

- piłki nr 5 

- czas gry 4x10 minut  

- wynik spotkania musi być rozstrzygnięty  



- czas dogrywki 3 min. 

- czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu oraz na czasy dla trenerów 

- w I, II  i III kwarcie trener może wziąć po jednym czasie a w IV dwa czasy   

6. Nagrody 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę turniejową, każdy zespół otrzyma puchar  i 
dyplom, 3 pierwsze zespoły medale, statuetki dla najlepszych zawodników w poszczególnych 
zespołach, dla najlepszej piątki ALL STARS turnieju, MVP turnieju, losowanie nagród i wiele 
innych.  

Oprócz zawodów sportowych szereg innych atrakcji związanych z obchodami „Dni Pisza 2013” 
– grill, koncerty, przedstawienia, konkursy… 

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: tskrospisz@op.pl  lub telefonicznie pod nr 606 433 791 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 roku. 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!! 

Serdecznie zapraszamy !!!  

Warto spędzić początek lata na Mazurach !!! 

 

Pisz z lotu ptaka 



 

Rynek w Piszu 

 

Rzeka Pisa 



 

Jezioro Roś 

 

Zachód słońca nad Jeziorem Roś  


