ZAPROSZENIE na 8. Radom Basket Cup –
Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Dziecięcej 16-19.05.2019r. Radom, Polska.
Organizator:
Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom
Kategorie: Turniej dla chłopców w rocznikach: 2006 – 2007 – 2008 – 2009. W każdej
kategorii max. 32 drużyny. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji
szkolnej lub paszportu. W przypadku zastrzeżeń co do wieku zawodnika organizator może
poprosić uczestnika o okazanie w/w dokumentu.
Koszty:
Wpisowe od każdego zespołu: 200 PLN/50 EUR (płatne w ciągu 14 dni od potwierdzenia
zgłoszenia)
Pobyt od uczestnika: 160 PLN/35EUR (noclegi od czwartku 16.05 do niedzieli 19.05.2019)
Miejsce zakwaterowania i wyżywienie:
Bursy szkolne, Schroniska Młodzieżowe, Hostele.
Wyżywienie od kolacji 16.05 (czwartek) do obiadu 19.05.2018 (niedziela).
Transport:
Uczestnicy turnieju mają zapewniony darmowy transport komunikacją miejską MZDiK
w Radomiu na podstawie karty uczestnika 8 RBC.
Mecze rozgrywane będą w 18 halach sportowych.
Zasady gry:
Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA
Czas gry 4x8 minut, system gry „pasarella”
Turniej 2006: kosze na wysokości 305 cm - piłki nr 6
Turniej 2007: kosze na wysokości 260 cm - piłki nr 5
Turniej 2008: kosze na wysokości 260 cm - piłki nr 5
Turniej 2009: kosze na wysokości 260 cm - piłki nr 5
Atrakcje: darmowe wejście do AquaParku, darmowe wejście do parku trampolin,
darmowe wejście na mecz Rosy Radom w Polskiej Lidze Koszykówki, bezpłatne wejście
na siłownię Pop Gym dla trenerów i sędziów, darmowe przejazdy komunikacją miejską.
Nagrody: Zwycięzcy w danej kategorii wiekowej w 8. edycji Radom Basket Cup mają
zapewniony darmowy udział w 9. RBC !
Każdy uczestnik otrzyma turniejową koszulkę, ręcznik z logo RBC, pamiątkowy kubek
i inne gadżety. Każdy zespół otrzyma dyplom oraz zdjęcia zespołu. Nagrody rzeczowe,
medale i puchary dla trzech pierwszych zespołów, statuetki dla najbardziej
wartościowego zawodnika MVP turnieju, dla najlepszej piątki ALL STARS turnieju, dla
najlepszego strzelca, rozgrywającego i zbierającego.
Zgłoszenia proszę kierować na adres info@radombasketcup.pl wypełniając formularz do
31.01.2019r. Formularz do pobrania na stronie www.radombasketcup.pl
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Wszelkich informacji udziela Diana Stolarek tel. 0048 883-577-767

