
 
 

BasketSzkoła 1.0 

Otwarte Mistrzostwa Szkół w Koszykówce 3x3 

Gdańsk, 13-15.09.2021 r.  

Komunikat organizacyjny 

Miło nam poinformować, iż Wasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w Otwartych Mistrzostwach 

Szkół w Koszykówce 3x3 „Basket Szkoła 1.0”, które odbędą się w dn. 13.09-15.09.2021 r. w Gdańsku/Górkach 

Zachodnich. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
00-056 Warszawa, ul Kredytowa 1a 
Akademicki Związek Sportowy Warszawa 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/19 

2. Termin: 13.09.2021 r.-15.09.2021 r. 

3. Kategorie wiekowe: Szkoły Podstawowe - chłopcy (klasy 7-8) – 8 zespołów 
Szkoły Podstawowe - dziewczęta (klasy 7-8) – 8 zespołów 
Szkoły Ponadpodstawowe – chłopcy – 8 zespołów 
Szkoły Ponadpodstawowe – dziewczęta – 8 zespołów 

4. Czas gry: 8 minut (wyjątek stanowią mecze o medale, które trwają 10 min) 

5. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Hotel Galion *** - AZS COSA Górki Zachodnie 
80-642 Gdańsk, Stogi 20 
Wyżywienie pełne od kolacji 13.09.2021 r. do obiadu 15.09.2021 r. 

6. Miejsce zawodów: Obiekty sportowe AZS COSA Górki Zachodnie 
80-642 Gdańsk, Stogi 20  

7. Wymagane 
dokumenty: 

W dniu 13.09.2021 r. nauczyciel winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) zgłoszenie ostateczne, 
b) ubezpieczenie uczestników od NNW, 
c) legitymacji szkolnej, 
d) wypełnionych oświadczeń dot. COVID-19, 
e) wypełnionych oświadczeń rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia 

uczestnika. 
8. Zasady 

finansowania: 
Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zespołów szkolnych zgłoszonych w każdej kategorii (spoza woj. pomorskiego). 
Uczestniczące szkoły pokrywają koszt transportu zespołu. 

9. Osoby kontaktowe: Dawid Piechowiak, dawid.piechowiak@azs.pl, tel. 786 136 551 

10. Kwaterunek 13.09.2021 r. w godzinach 15:00-18:30 

11. Weryfikacja 13.09.2021 r. o godzinie 19:30 

11. Odprawa techniczna 13.09.2021 r. o godzinie 20:15 

12. Losowanie grup 13.09.2021 r. o godzinie 20:30 

13. Inne: 1. W dniu przyjazdu dla szkół korzystających z komunikacji publicznej zostanie 
zapewniony transport z przystanków w Stogach (tramwaj nr 8 bądź autobus nr 
111). Numer telefonu do przewoźnika zostanie podany w najbliższych dniach. 
2. Po zakończeniu turnieju, w dniu 15.09.2021 r. zostanie zapewniony autokar 
z ośrodka na Dworzec PKP. Chętnych do skorzystania z transportu prosimy o 
wiadomość mailową na adres dawid.piechowiak@azs.pl do dnia 08.09.2021 r. 
3. Plan minutowy gier zostanie przekazany niezwłocznie po przeprowadzeniu 
losowania w dniu 13.09.2021 r. 
4. Orientacyjna godzina zakończenia turnieju w dniu 15.09.2021 r. zostanie 
podana w najbliższych dniach. 
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