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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JJAARR 

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1  

ul. Korczaka 34 

82 – 300 ELBLĄG      Bieżące informacje dot. turnieju na: 

www.zs1.elblag.com.pl /zakładka UKS JAR/ 

Osoba do kontaktu: Janusz Krasowski  504 196 435 ; e-mail: krasjan@wp.pl 

 

1. Uczestnicy – 32 drużyny 
Turniej zostanie rozegrany pomiędzy 16 drużynami w kategorii dziewcząt i 16 drużynami w kategorii chłopców.  

2. System rozgrywek 

Turniej zostanie przeprowadzony dwuetapowo, jednakowo w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców.  

I etap rozgrywek dotyczyć będzie gier eliminacyjnych w czterech grupach, po cztery zespoły „każdy z każdym”. W II 

etapie zespoły, które zajęły pierwsze oraz drugie miejsca w grupie będą walczyły o miejsca 1-8 w/g tabelki 

pucharowej. Pozostałe zespoły,  z miejsc trzecich i czwartych w grupie, w/g podobnej tabeli walczyły będą o miejsca 

9-16. 

3. Przepisy gry 

Mecze będą rozgrywane jednocześnie na czterech boiskach, na niskie kosze, małymi piłkami w/g przepisów mini 

koszykówki. Czas gry 4x7,5min. Szczegóły zostaną omówione na odprawie trenerów. 

4. Terminarz zawodów 

Przyjazdy ekip zaplanowano na 10. 03. 2016r. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Odprawa techniczna 

trenerów wszystkich zespołów tego samego dnia na stołówce szkolnej – ok. godziny 22.00. 

Minutowy rozkład rozgrywania spotkań: 
11. 03. 2016 /piątek/   od godz. 8.00 do godz. 19.00 

12. 03. 2016 /sobota/   od godz. 8.00 do godz. 19.00 

13. 03. 2016 /niedziela/  od godz. 8.00 Zakończenie turnieju ok. godz. 13.00 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie, finanse 

Wszystkie zespoły zostaną zakwaterowane w Zespole Szkół nr 1, ul. Korczaka 34,  82-300 Elbląg. Mapa dojazdu w 

Google Maps - wystarczy wpisać Elbasket. Koszt tzw. osobo/pobytu  wynosi 150.00 zł /posiłki od kolacji czwartek 

do obiadu w niedzielę + 3 noclegi/. Opiekunowie przy zakwaterowaniu wpłacają zwrotną kaucję w wysokości 150.00 

zł /na wypadek uszkodzeń, zniszczeń itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszczeń zakwaterowania zespołu. 

Zespoły wpłacają 250 zł /wpisowe/ od dn. 02.01.2016r. do dn. 11.03.2016r. 

Brak wpłaty eliminuje zespół z turnieju i powoduje wpisanie zespołu z listy rezerwowej! 

Nr konta bankowego: 

 PKO BP o/Elbląg 78 1020 1752 0000 0602 0070 2969 

UKS JAR, ul. Korczaka 34,  82-300 Elbląg   

Tytuł przelewu:  Wpisowe – XX ELBASKET 
 

UWAGA!!! UCZESTNICY TURNIEJU PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ ŚPIWORY ORAZ PIŁKI ROZGRZEWKOWE. 

Prosimy również o wypełnienie i odesłanie pocztą e-mail na adres krasjan@wp.pl załączonego „Zgłoszenia 

Zbiorczego do Turnieju”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dn. 29. 02. 2016r. 

http://www.zs1.elblag.com.pl/
mailto:krasjan@wp.pl

