XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
„ENEA STREETBALL PIŁA 2017”
O PUCHAR STAROSTY PILSKIEGO
ORGANIZATOR:
1. KS Basket Piła
PARTNERZY:
1. Powiat Pilski
2. ENEA, ENEA AKADEMIA SPORTU
3. Miasto Piła
CEL
1. Aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Propagowanie aktywnego i zdrowego
trybu życia. Muzyka w połączeniu ze sportem jako alternatywa dla zagrożeń czyhających na
młodzież na każdym kroku tj. alkohol, narkotyki, papierosy, internet, gry komputerowe..
2. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play.
DATA: 17 czerwca 2017 r. (godz. 10.00 – 16.00)
MIEJSCE: Boiska Orlik Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile, ul. Buczka 11
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Drużyny występują w kategoriach: SZKOŁY PODSTAWOWE chłopców i dziewcząt,
GIMNAZJUM chłopców i dziewcząt, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE chłopców,
OPEN kobiet oraz OPEN Mężczyzn.
2. Zawodnicy poniżej 18-go roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców
(opiekunów prawnych) na uczestnictwo w turnieju (gotowe formularze na stronie
www.basket.pila.pl).
3. Zgłoszenia drużyn wszystkich kategorii dokonywane są do dnia 16.06.2017 do godz. 21.00
pod adres e-mail: basket.pila@wp.pl (w zgłoszeniu muszą być zawarte następujące
informacje: nazwa drużyny i kategoria w jakiej występuje, imiona i nazwiska zawodników i
ich wiek, tel. kontaktowy do kapitana zespołu). Ostatnie zapisy w dniu turnieju do godz. 9.00.
Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 4 zawodników (3 + 1 rez.). Każdy zawodnik może
być zgłoszony tylko do jednej drużyny biorącej udział w danej kategorii. Zawodnik może
wystąpić w więcej niż jednej kategorii jeśli spełnia kryteria wiekowe.
4. Skład drużyn jest niezmienny na czas trwania turnieju.
5. Kapitanowie bądź opiekunowie odpowiedzialni są za zachowanie swojej drużyny podczas
turnieju.
6. Udział w turnieju jest bezpłatny dla wszystkich kategorii z wyjątkiem OPEN Mężczyzn (50zł).
7. Szczegółowych informacji udziela organizator – Tomasz Pochylski tel. 665-94-93-92
NAGRODY:
puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1,2,3 w każdej z w/w kategorii
ponadto w kategorii OPEN Mężczyzn za zajęcie I-go m-ca 80% wpisowe drużyn kat. OPEN
KONKURSY: Ballhandling, 3 Point Shootout, Rzut z daleka, Rzuty osobiste

