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Zarażamy koszykówką!                                www.nasz-basket.pl 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 

przed turniejem koszykówki „Zarażamy koszykówką na prudnickim rynku” 

 

1. Początek zawodów o godz. 10:00 dla kategorii młodzieżowych, oraz 12:00 dla kategorii OPEN. Zbiórka, 

przekazanie oświadczeń i losowanie grup odpowiednio o 9:30 i 11:30. 

2. Prosimy nie zapomnieć o zabraniu oświadczeń! Drużyny pełnoletnie mogą podpisać jedno oświadczenie 

grupowo, niepełnoletnie obowiązkowo oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Gramy według następujących zasad: 

a. Szkoły podstawowe dziewczyny – zgłoszone dwa zespoły, jeśli nie dojdzie nikt więcej (a mamy 

informacje, że może tak być) – gramy mecz i rewanż (mogą dojść mecze z zespołem z kategorii 

gimnazjum dziewcząt nie wliczane do klasyfikacji). Każdy zespół ma zagwarantowaną nagrodę. 

b. Szkoły podstawowe chłopców – zgłoszone trzy zespoły – gramy w grupie „każdy z każdym” i 

wyłaniamy poszczególne miejsca. Każdy zespół ma zagwarantowaną nagrodę. 

c. Gimnazjum dziewcząt – zgłoszona jedna drużyna – zespół zadecyduje, czy chce grać z szkołami 

podstawowymi, czy z Open – mecze nie wliczane do klasyfikacji (macie już pewne nagrody  ). 

d. Gimnazjum chłopców – zgłoszonych siedem drużyn, gramy dwie grupy „każdy z każdym”, 

następnie po dwa najlepsze zespoły grają w formie play-off o miejsca 1-4 (4 mecze), a drużyny, 

które w grupach zajmą miejsce 3. i 4. grają o miejsca 5-7 „każdy z każdym”, losowanie grup w 

dniu turnieju (kapitanowie losują). 

e. OPEN kobiet – zgłoszone trzy drużyny – gramy w grupie „każdy z każdym” i wyłaniamy 

poszczególne miejsca (mogą dojść mecze z zespołem z kategorii gimnazjum dziewcząt nie 

wliczane do klasyfikacji). Każdy zespół ma zagwarantowaną nagrodę. 

f. OPEN mężczyzn – zgłoszonych dziesięć zespołów, gramy dwie grupy „każdy z każdym”, 

następnie po dwa najlepsze zespoły grają w formie play-off o miejsca 1-4 (4 mecze), losowanie 

grup w dniu turnieju (kapitanowie losują). 

4. W konkursie „Rzut przez rynek” (w przypadku przejścia na halę – rzut z połowy) będzie mógł wziąć każdy 

– ponieważ nagroda jest bardzo cenna to rzuca każdy, w przypadku kilku trafień rozegramy tyle 

dogrywek ile potrzeba. 

5. Teren turnieju stanowi plac przed ratuszem, boiska będą na płytach, oraz częściowo na kostce brukowej 

– prosimy uważać! Na miejscu będzie opieka medyczna. 

6. Turniej chcemy rozegrać za wszelką cenę na Rynku, dlatego w przypadku przelotnych opadów deszczu, 

a takie są prognozowane) zakryjemy boiska foliami. W przypadku deszczu padającego od rana 

przenosimy się na halę (prawdopodobnie Obuwnik, ul. Łucznicza, ale to potwierdzimy jeszcze w 

godzinach popołudniowych). Jeśli zacznie padać, a pozostanie niewiele spotkań do rozegrania, 

postaramy się przenieść pod namiot piwny, który będzie na rynku. 

7. Nie wieszamy się na koszach! Konstrukcja jest wprawdzie metalowa, ale obciążniki nie są zbyt duże i kosz 

może się przechylić. 

8. Szanujemy siebie nawzajem, słuchamy komunikatów organizatorów. Wszelkie nieposłuszeństwa wobec 

organizatorów, obrażanie, nadmierne przeklinanie będzie karane pauzą w jednym meczu, w skrajnych 

przypadkach dyskwalifikacją. 


