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Warszawa, dnia 04 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 17/2017/2018
dot. wyniki drugiej rundy, losowanie i organizacja finałowego turnieju
Pucharu Polski Mężczyzn na szczeblu PZKosz
Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz podaje wyniki drugiej rundy Pucharu Polski
Mężczyzn na szczeblu PZKosz w sezonie 2017/2018:
PPM
PPM
PPM
PPM

005:
006:
007:
008:

Franc Gardiner Polonia Świdnica - R8 Basket AZS Politechnika Kraków 80:113
UKS Chromik Żary - Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 71:69
Hensfort Przemyśl - KS Rosa-Sport Radom 84:72
MKK Pyra Poznań – Stomil Olsztyn 81:76

W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 01 grudnia 2017 roku w siedzibie PZKosz wyłonione
zostały następujące pary półfinałowe turnieju finałowego:
PPM 009: R8 Basket AZS Politechnika Kraków - MKK Pyra Poznań
PPM 010: UKS Chromik Żary - Hensfort Przemyśl
Turniej finałowy (Final Four Pucharu Polski na szczeblu PZKosz) został przyznany klubowi
UKS Chromik Żary, który jako jedyny przysłał ofertę organizacji.
Turniej odbędzie się w dniach 29-30 grudnia 2017 r. (piątek-sobota).
Terminarz meczów:
29 grudnia (piątek)
PPM 009: R8 Basket AZS Politechnika Kraków - MKK Pyra Poznań
PPM 010: UKS Chromik Żary - Hensfort Przemyśl
30 grudnia (sobota)
PPM 011: mecz o trzecie miejsce (pokonani z półfinałów)
PPM 012: finał (zwycięzcy półfinałów)
Dodatkowe informacje:
1. Osobą prowadzącą cykl w Wydziale Rozgrywek DS PZKosz jest Adam Romański, tel. 602 790 300, email rozgrywki@pzkosz.pl.
2. Organizatora finału prosimy o przesłanie na adres rozgrywki@pzkosz.pl w terminie do dnia 15 grudnia
2017 roku propozycji komunikatu organizacyjnego, zawierającego m.in. informacje o terminarzu
meczów. Komunikat zostanie rozesłany przez WR DS PZKosz.
3. Uczestniczące w finałowym turnieju PPM-PZKosz kluby 3LM mają obowiązek dostarczyć do PZKosz
(rozgrywki@pzkosz.pl) w terminie do 21 grudnia 2017 roku (czwartek) listy zgłoszonych do
rozgrywek zawodników i trenerów, potwierdzone przez właściwe miejscowo WZKosz (na Załączniku
do RC nr 17), tylko w przypadku, jeśli w składzie przed turniejem finałowym mają nastąpić
zmiany.
4. W rozgrywkach finału obowiązują zasady dotyczące terminów meczów, licencji okresowych, udziału
zawodników, wyposażenia hali i kar administracyjnych takie, jak w rozgrywkach 2LM. Zgodnie z
zapisami tabeli ekwiwalentów sędziów i komisarzy, w turnieju finałowym PPM (PZKosz), stawki
sędziów i komisarzy wynoszą 100 procent stawki meczu ligowego zespołu gospodarza.
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5. Organizator turnieju jest zobowiązany do wrzucenia plików wideo z meczów zgodnie z zasadami
zawartymi w Regulaminie Cyklu na serwer FTP PZKosz. Szczegółowe dane dotyczące logowania
zostaną przekazane organizatorowi w osobnym e-mailu. Na serwerze FTP zostały utworzone
odpowiednie katalogi, w których należy umieścić zapis wideo z meczów.
6. Kluby przyjezdne są zobowiązane do potwierdzenia korzystania z oferty hotelowej klubugospodarza turnieju w ciągu trzech dni od otrzymania poniższego komunikatu. W przypadku braku
potwierdzenia organizator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia dla tej drużyny hotelu i
wyżywienia za oferowaną cenę.
7. Informacja o obsadzie Komisarza turnieju zostanie podana oddzielnie.
8. Najpóźniej do godz. 12.00 w pierwszy dzień po zakończeniu turnieju komisarz techniczny PZKosz
jest zobowiązany przesłać na adres e-mail rozgrywki@pzkosz.pl raport z turnieju, według wzoru
obowiązującego w sezonie 2017/2018, zawierający również informacje dotyczące nagród
przyznanych podczas turnieju.
9. 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 pełną tabelą), oryginały protokółów i zweryfikowane listy zgłoszeń
poszczególnych drużyn.
10. Organizator zobowiązany jest do przesłania w dniu zakończenia turnieju finałowego min. 20 zdjęć z
meczu o 3. miejsce, min. 20 zdjęć z meczu finałowego oraz min. 15 zdjęć z ceremonii zakończenia.
Maksymalna liczba zdjęć z finałowego dnia - 100. Przesyłając zdjęcia należy wskazać autora
fotografii. Zdjęcia muszą być wykonane za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Na
zdjęciu nie można umieszczać żadnych znaków wodnych ani napisów wygenerowanych w programie
graficznym. Do zdjęć przekazanych przez Organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Polski wszelkie
prawa ma Polski Związek Koszykówki i może wykorzystywać je w celach niekomercyjnych,
promocyjnych i marketingowych. Zdjęcia należy umieścić na FTP PZKosz dla fotografów. Szczegółowe
dane dotyczące logowania zostaną przesłane do organizatora w osobnym e-mailu. Potwierdzenie o
umieszczeniu zdjęć na FTP PZKosz proszę wysyłać na adres: a.wall@pzkosz.pl. W przypadku pytań lub
wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt z Adamem Wallem, tel. 501 023 957.
11. Ceremonia oraz nagrody muszą być skonsultowane z przedstawicielem WR, który będzie obecny na
miejscu.
Dane teleadresowe uczestników PPM (PZKosz):
nazwa drużyny

liga

osoba kontaktowa

telefon

mail

R8 Basket AZS Politechnika Kraków

1LM

Marcin Kękuś

696 760 606

marcinkekus76@gmail.com

Hensfort Przemyśl

3LM

Daniel Puchalski

506 131 919

danielpuchalski12@wp.pl

UKS Chromik Żary

3LM

Tomasz Sobczak

666 019 335

chromik@chroma.pl

MKK Pyra Poznań

3LM

Tomasz Błaszak

501 013 977

biuro@pyra.com.pl

Pozostałe informacje dotyczące rozgrywek Pucharu zawarte są w Regulaminie Cyklu Puchar Polski
Mężczyzn i Komunikacie 10/2017/2018 z dnia 13 października 2017 roku oraz Komunikacie 16/2017/2018
z dnia 22 listopada 2017.
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Otrzymują:
• Wojewódzkie Związki Koszykówki
• kluby 1LM i 2LM oraz uczestnicy PPM-PZKosz
• Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz
• Pełnomocnik Zarządu ds. Komisarzy
• Przewodniczący Komisji Rozgrywek
• Wydział Sędziowski PZKosz
• redakcja PZKosz.pl

