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L.dz. 160/WR/21                       Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 r. 
 
 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 100/2020/2021 
 

dot. organizator turnieju finałowego U13K 
 

Wydział Rozgrywek informuje, że organizatorem turnieju finałowego, który odbędzie się w 

dniach 16-20.06.2021 r. jest Dolnośląski Okręgowy Związek Koszykówki i klub 1KS Ślęza Wrocław SA. 

Miejsce zawodów – Hala AWF Wrocław, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 

Osoba do kontaktu: Marcin Gładysław, tel. 514 074 361; e-mail: m.gladyslaw@slezawroclaw.pl;  

Poniżej skład grup zgodnie z wylosowanym Wariantem 2. 

 

Grupa A Grupa B 

MUKS WSG Supravis 
Bydgoszcz 

PTK CIS Multis-Multum 
Pabianice 

GTK 
Gdynia 

Basketstal MG13 
Grudziądz 

MUKS 
Poznań 

Zagłębie 
Sosnowiec 

 UKS Lider Biofarm 
Swarzędz 

1KS Ślęza BFD 
Wrocław 

 
 

16.06.2021 - środa 17.06.2021 - czwartek 
MUKS – MUKS WSG Supravis MUKS WSG Supravis – GTK 
Lider Biofarm – GTK MUKS – Lider Biofarm 
Zagłębie – PTK CIS Multis-Multum PTK CIS Multis-Multum – Basketstal MG13 
Ślęza BFD – Basketstal MG13 Zagłębie – Ślęza BFD 

  
18.06.2021 - piątek 19.06.2021 - sobota 
MUKS WSG Supravis – Lider Biofarm A4 – B4 
GTK – MUKS B3 – A3 
PTK CIS Multis-Multum – Ślęza BFD A2 – B1 
Basketstal MG13 – Zagłębie B2 – A1 

  
20.06.2021 – o miejsca 3-4 pokonane zespoły ze spotkań A2 - B1 i B2 - A1 
niedziela – o miejsca 1-2 zwycięzcy spotkań A2 – B1 i B2 – A1 
 
 

Główny Komisarz Turnieju – zostanie podany później 

Komisarz Techniczny PZKosz – zostanie podany później 

 

http://www.pzkosz.pl/
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Szczegółowe zasady organizacji turniejów zawarte są w Regulaminie Cyklu Rozgrywek 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. 
 

Dodatkowe informacje: 
 

1. Osobą prowadzącą cykl w Wydziale Rozgrywek DS PZKosz jest Piotr Hajduk, tel. 885 881 011, e-mail 
rozgrywki@pzkosz.pl. Prosimy Kluby i Komisarzy Technicznych o zwracanie się bezpośrednio do osoby 
prowadzącej we wszystkich sprawach dotyczących Mistrzostw. 
 

2. Kluby uczestniczące w turnieju finałowym MMP mają obowiązek przesłać druki zgłoszeń imiennych w wersji 
pdf (zał. nr 17) wypełnione komputerowo (ostemplowane, podpisane i potwierdzone przez właściwy 
WZKosz) najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 roku (piątek) do godz.12.00 pocztą elektroniczną na adres 
rozgrywki@pzkosz.pl  
UWAGA! (dotyczy to tylko drużyn, które wprowadzają zmiany w składzie, pozostałe zespoły nie muszą 
przesyłać składu do WR jeśli nie ma w nim zmian). 
 

Do weryfikacji na odprawie z komisarzem należy przedstawić: 
- wersję papierową zgłoszenia (może być skan z podpisami); 
- oryginalne badania lekarskie zawodniczek; 
- dokument tożsamości ze zdjęciem; 
- oświadczenie Covid-19 (do okazania komisarzowi). 

 

UWAGA! Proszę pamiętać, że skład meczowy należy wygenerować z systemu ESOR wzorem 
poprzedniego sezonu. Skład nie będzie uwzględniał dat badań lekarskich. 

 

3. Organizator turnieju jest zobowiązany do przesłania na adres rozgrywki@pzkosz.pl do dnia 4 czerwca 2021 
roku (piątek) do godz. 12:00 projektu Komunikatu Organizacyjnego (w pliku otwartym do edycji, np. 
Microsoft Word) zawierającego informację dotyczącą zakwaterowania i  wyżywienia drużyn oraz miejsca i 
godzin rozgrywania meczów. Komunikat ten zostanie wysłany do zainteresowanych przez Wydział 
Rozgrywek (prosimy nie rozsyłać komunikatu przed akceptacją WR DS PZKosz!).  
 

4. Organizator turnieju jest zobowiązany do transferu zdjęć (minimum 20 sztuk z każdego meczu) oraz plików 
wideo zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Cyklu na serwer „Cloud” PZKosz. 
nazwa serwera: https://cloud.pzkosz.pl/index.php/login  
 

Login i hasło do serwera zostaną podane w osobnej korespondencji 
    

Na serwerze zostaną utworzone odpowiednie katalogi dla plików wideo i osobno dla zdjęć, w których należy 
umieścić zapis wideo z meczów oraz zdjęcia. W przypadku wątpliwości w sprawach technicznych prosimy o 
kontakt z osobą prowadzącą cykl. 

 

5. Komisarz Techniczny jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z organizatorem turnieju w celu omówienia 
szczegółów organizacyjnych i przeprowadzenia konferencji technicznej oraz weryfikacji drużyn. 
 

6. W przypadku problemów technicznych z transmisją statystyczną on-line zobowiązuje się Komisarza 
Technicznego do przekazywania po każdym dniu turnieju wyników spotkań oraz w ostatnim dniu turnieju 
ostatecznej kolejności miejsc za pomocą usługi SMS na podany wyżej numer telefonu osoby prowadzącej 
cykl. 

 

7. Najpóźniej do g. 12.00 w pierwszy dzień po zakończeniu turnieju Komisarz Techniczny PZKosz jest 
zobowiązany przesłać poprzez system ESOR raport z turnieju, według wzoru obowiązującego w sezonie 
2020/2021, zawierający informacje dotyczące nagród przyznanych podczas turnieju. 
 

8. Najpóźniej 48 godzin od zakończenia turnieju Komisarz Techniczny PZKosz zobowiązany jest do wysłania 
priorytetowym listem poleconym do WR DS PZKosz dokumentacji turniejowej zawierającej szczegółowy 
raport (z wynikami i prawidłową tabelą), oryginały protokołów, zweryfikowane listy zgłoszeń poszczególnych 
drużyn oraz oświadczenia COVID sędziów i komisarzy. 

 

http://www.pzkosz.pl/
mailto:rozgrywki@pzkosz.pl
mailto:rozgrywki@pzkosz.pl
mailto:rozgrywki@pzkosz.pl
https://cloud.pzkosz.pl/index.php/login
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UWAGA! W bieżącym sezonie, w trakcie trwania pandemii (epidemii), obowiązują zasady dotyczące ważności 

badań lekarskich określone w art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568): 

"Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których 

ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii."  

Udział publiczności odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

Przypominamy, że w turniejach MMP obowiązują „Rekomendacje dotyczące organizacji Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w związku z pandemią COVID-19”, do których należy się stosować, a każdy uczestnik powinien 
przedstawić podpisane „Oświadczenie COVID”. 
 
Szczegółowe zasady organizacji turniejów zawarte są w Załączniku do Uchwały Zarządu PZKosz nr  204 
„Zasady organizacji turniejów młodzieżowych Mistrzostw Polski  sezon 2020/2021. 
 
W załączeniu przekazujemy druk zgłoszenia (nr 17), oświadczenie „Covid” oraz aplikacje finałową.  

 

 
 

 
 
Otrzymują: 

 Zainteresowane Kluby 

 Wojewódzkie Związki Koszykówki 

 Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz 

 Wiceprezes Zarządu ds. Komisarzy 

 Członek Zarządu ds. Rozgrywek 

 Wydział Sędziowski PZKosz 

 Członek Zarządu ds. Marketingu i PR 

 redakcja PZKosz.pl 

 administrator ESOR 
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