
 

 

Akademia Koszykówki „MŁODE ŻUBRY” Białystok  

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

zapraszają na  

Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców rocznika 2006 
 

 

1. Uczestnicy: 

W turnieju zaplanowany jest udział 6 drużyn chłopców z rocznika 2006.   

 

2. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w dniach 13.12.2019 – 15.12.2019 r. 

 

Miejscem rozgrywania turnieju będą: 

 ROCZNIK 2006 – hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18 

 

3. Zakwaterowanie:  

 ROCZNIK 2006 – Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18 

 

Zakwaterowanie w Szkole Podstawowej Nr 19 - uczestnicy turnieju mieszkać będą w salach lekcyjnych ze wspólnymi 

łazienkami na korytarzu. Organizator zapewnia materace. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą śpiwory i ewentualnie 

poduszki. 

 

4. Wyżywienie: 

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie: piątek (obiad, kolacja), sobota (śniadanie, obiad, kolacja), niedziela 

(śniadanie, obiad). Drużyny, które zadeklarują przyjazd w przeddzień turnieju ponoszą dodatkowe koszta. 

 

4. Opłaty 

Koszt osobo/pobytu zawodników, trenerów, kierowców itp. wynosi 160 zł  – zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 

13-15.12.2019.  

Piątek (obiad, kolacja), sobota (śniadanie, obiad, kolacja), niedziela (śniadanie, obiad). 

 

WPISOWE od drużyn przyjezdnych – 200 zł 

 

5. System rozgrywek 

W turnieju zaplanowany jest udział 6 drużyn w roczniku 2006 – mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”  

Zakończenie turnieju zaplanowane jest na godz. 14.00 z obowiązkowym uczestnictwem wszystkich występujących  

w turnieju drużyn. 

 

6. Zasady gry według Polish Basketball Clinic: 

 



 
 Passarella, 6x4 minuty + 8 minut (ostatnia kwarta) 

 Zegar punktowy zerowany jest w chwili w której jedna z drużyn uzyskała 35 punktów przewagi nad 

przeciwnikiem i taki pozostaje do końca meczu. Pozostałe, czyli: czas gry, faule itp. odliczane bez zmian. 

Protokół jest prowadzony do końca meczu normalnie, wyłącznie do wyglądu trenerów. 

 Zegar punktowy zerowany jest ostatniej kwarcie, kiedy przewaga jednej z drużyn wynosi 25 punktów. 

Pozostałe, czyli: czas gry, faule itp. odliczane bez zmian. Protokół jest prowadzony do końca meczu 

normalnie. 

 W pozostałej części gry, po wyzerowaniu tablicy trener zespołu, który zwyciężył ma obowiązek prowadzenia 

tzw. Scenariuszy z zadaniami lub sytuacjami dla zespołu. Np. tylko rzutu z wyskoku, tylko rzuty bez kozła, 

tylko podani do przodu, dogonić 8 punktów w minutę, utrzymać 4 punkty w minutę itp. 

 Turniej rozgrywamy na kosze wysokości 305 cm i piłką nr 6 

 
7. Nagrody 
 

 medale dla wszystkich zawodników, 

 puchary dla wszystkich zespołów, 

 dla piątki „ALL STARS” turnieju, 

 dla MVP turnieju, 

 dla najlepszego obrońcy, 

 dla najlepszego rozgrywającego, 

 dyplomy dla każdego zespołu, 

 nagrody dla najlepszego zawodnika każdego zespołu, 

 pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników, 

 

8. Zgłoszenie 

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: mlodezubry@gmail.com 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej organizatora:  www.mlodezubry.pl  

Termin zgłoszeń upływa 22.11.2019 r.   

Organizator zastrzega sobie prawo doboru drużyn w przypadku ilości większej niż przewidziana (6). 

 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu organizator turnieju: Michał Fedorowicz tel. 512523322. 

Po zakwalifikowaniu drużyny do turnieju oraz otrzymaniu oficjalnej informacji mailowej, należy niezwłocznie przelać 

kwotę WPISOWEGO - 200 zł na konto bankowe Akademii Koszykówki „MŁODE ŻUBRY” Białystok, co automatycznie 

będzie skutkować potwierdzeniem udziału drużyny w turnieju AWDZIEJ CUP 2019.  

Brak wpłaty WPISOWEGO  eliminuje zespół z udziału w turniej.  

 

 

mailto:mlodezubry@gmail.com
http://www.mlodezubry.pl/


 

Dane do przelewu:  

Akademia Koszykówki „Młode Żubry” Białystok  

ul. Waszyngtona 32/7 

15-305 Białystok  

Nr konta Raiffeisen PolBank:  

21 1750 0012 0000 0000 3194 3377 

 

Tytuł przelewu: NAZWA KLUBU – WPISOWE AWDZIEJ CUP 

 


