
      

 

 

Informujemy, że w dniach 31.05 - 02.06.2019 r. rozegrany zostanie w Poznaniu, na obiektach Poznańskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Spychalskiego 34 i ul. Spychalskiego 38 

 
41. TURNIEJ MINI-KOSZA im. Tadeusza Dudzińskiego 

 „DZIEŃ DZIECKA 2019” 
w kategorii dziewcząt i chłopców, dla zawodniczek i zawodników urodzonych w roku 2008 i młodszych. 

 

W turnieju przewidujemy udział 16 drużyn chłopców (turniej trzydniowy w dniach 31.05 - 02.06.2019 r.) 

i 8 drużyn dziewcząt (turniej dwudniowy w dniach 01.06 - 02.06.2019 r.). 

   

Zgłoszenia: ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 17.03.2019 r., wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej:   chłopcy   biuro@pyra.com.pl  dziewczęta   azs@azs.poznan.pl 

Zgłoszenia powinny zawierać telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział drużyny w turnieju 

oraz adres pocztowy klubu lub szkoły do korespondencji. 

Wpisowe do turnieju wynosi 250 zł dla turnieju chłopców i 200 zł dla turnieju dziewcząt. 

 

O przyjęciu zespołu do udziału w turnieju decydują organizatorzy, którzy zastrzegają sobie 
prawo doboru drużyn bez względu na kolejność napływających zgłoszeń. 
 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:  

 

Organizatorzy rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyn przyjezdnych w:  

1. Hotel „Łozowa” Poznań ul. Łozowa 78    - zakwaterowanie 

    Restauracja „Swojska” Poznań ul. Łozowa 78  mieszcząca się w budynku hotelu - wyżywienie 

    Całkowity koszt pobytu: 

    - chłopcy (noclegi piątek/sobota i sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w piątek do śniadania w  

      niedzielę ) – 200,00 zł od osoby (również trenerzy, opiekunowie i kierowcy) 

    - dziewczęta (nocleg sobota/niedziela + wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w  

      niedzielę ) – 100,00 zł od osoby (również trenerzy, opiekunowie i kierowcy) 

 



W przypadku drużyn zakwalifikowanych do udziału w turnieju i chcących korzystać z zakwaterowania i 

wyżywienia proponowanego przez organizatorów, do dnia 14.04.2019 r. należy podać przybliżoną ilość 

osób – zarówno zawodników/zawodniczek oraz osób towarzyszących (trenerzy, opiekunowie, 

kierowcy). 

 

Drużyny zakwalifikowane do udziału w turnieju zostaną o tym fakcie poinformowane w odrębnym 

komunikacie, który zostanie wysłany do zainteresowanych do dnia 31.03.2019 r. 

 

Informujemy jednocześnie, że potwierdzeniem udziału w turnieju jest wpływ opłaty za wpisowe na konto 

bankowe podane poniżej do dnia 30.04.2019 r. – dotyczy zarówno turnieju chłopców jak i dziewcząt. 

 

Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA” 

konto do wpłat: 

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 

14 1750 0012 0000 0000 3258 3218 

 

 

Ramowy wstępny plan turnieju chłopców: 

31.05.2019 (piątek)   godz. 10:00 - rozpoczęcie spotkań w grupach eliminacyjnych 

01.06.2019 (sobota)   godz.   9:00 - spotkania w grupach półfinałowych - miejsca 9-16 

     godz. 14:30 - spotkania w grupach półfinałowych - miejsca 1-8 

02.06.2019 (niedziela) godz.   9:00 - mecze o miejsca 

     godz. 15:00 - zakończenie Turnieju 

 

Ramowy wstępny plan turnieju dziewcząt: 

01.06.2019 (sobota)   godz. 10:00 - rozpoczęcie spotkań w grupach eliminacyjnych 

02.06.2019 (niedziela) godz.   9:00 - mecze o miejsca 

     godz. 15:00 - zakończenie Turnieju 

 

 

 

 

 

       Komitet Organizacyjny 

 

   


