English / Język Polski

INVITATION 9th International Basketball Tournament
RADOM BASKET CUP 2020 in Radom, Poland
Organizer: 		
MKS Piotrówka Radom
Dates: 		
14th-17th May, 2020
Categories: 		
Boys Under 13 (year of birth 2007) 			
			
Boys Under 12 (year of birth 2008)
			
Boys and Girls Under 11 (year of birth 2009)
			
Boys and Girls Under 10 (year of birth 2010)
Number of games: Five games for each team
Game length:
4 x 8’ minutes
Game rules:
The rules of the International Basketball Federation FIBA apply
Game time 4x8 minutes, game system „passarella”
Tournament 2007: baskets at a height of 305 cm - balls number 6
Tournament 2008: baskets at 305 cm height - balls number 5
Tournament 2009: baskets at 260 cm height - balls number 5
Tournament 2010: baskets at 260 cm - balls number 5
PARTICIPATION COSTS:
PARTICIPATION FEE 70€ - mandatory for all teams
1)
Formula “SCHOOL” - (3 nights at school, full board) -> you need your own
sleeping bags.This formula consists of: 3 nights in the classroom, 9 meals (Thursday supper, Friday breakfast, dinner, supper, Saturday: breakfast, dinner, supper,
Sunday: breakfast, dinner).
Price for players: 45€ per person / maximum 15 person per team.
2)
Formula “HOSTEL” - (3 nights at youth hostel, dormitory, full board)
This formula consists of: 3 nights in youth hostel, dormitory, 9 meals (Thursday
supper, Friday breakfast, dinner, supper, Saturday: breakfast, dinner, supper, Sunday: breakfast, dinner).
Price for players: 65€ per person / maximum 15 person per team.
3)
Formula “HOTEL” (3 nights at hotel, full board). This formula consists of:
3 nights in hotel, 9 meals (Thursday supper, Friday breakfast, dinner, supper, Saturday: breakfast, dinner, supper, Sunday: breakfast, dinner).
Price for players: 85€ per person / maximum 15 person per team.
The number of places in each formula is limited!
Attractions:
•
free entrance to the AquaPark,
•
free entrance to the trampoline park,
•
free entry to the match HYDROTRUCK Radom in the Polish Basketball
League,
•
free entry to the Pop Gym gym for trainers and referees,

•
free travel by public transport,
•
free water for the games,
•
beautifull opening ceremony, look at the ceremony from last year!
https://www.facebook.com/radombasketcup/videos/315028972757371
•
Informal coaches meeting,
•
Polish coaches vs. Inernational coaches – the game
REGISTRATION
First: Fill the on-line form at the following link:
http://radombasketcup.pl/en/register.html
Second: Pay participation fee 70 euro
Registration will be only final after payment of a guarantee of 70€ after 10 days
after registration.
PARTICIPATION FEE 70€  ->  mandatory for all teams
MKS Piotrowka Radom
Address: Trojańska Street 5, 26-600 Radom
Bank PKO S.A.
SWIFT: PKOP PL PW
IBAN: PL80 1240 5703 1978 0010 8643 2776
*We can arrange airport shuttles for teams arriving

CONTACTS FOR ALL INFORMATION
Diana Stolarek
info@radombasketcup.pl
mobile +48 575-526-875

Find us here:
Facebook https://facebook.com/radombasketcup
Instagram https://instagram.com/radombasketcup
www.radombasketcup.pl

English / Język Polski

ZAPROSZENIE
9. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziecięcej
RADOM BASKET CUP 2020
Organizator:
Data: 		
Kategorie:

MKS Piotrówka Radom
14-17 Maja, 2020
Chłopcy U-13 (rok urodzenia 2007)
Chłopcy U-12 (rok urodzenia 2008)
Chłopcy i dziewczynki U-11 (rok urodzenia 2009)
Chłopcy i dziewczynki U-10 (rok urodzenia 2010)

Zasady gry:
Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA
Czas gry 4x8 minut, system gry „passarella”
Turniej 2007: kosze na wysokości 305 cm - piłki nr 6
Turniej 2008: kosze na wysokości 305 cm - piłki nr 5
Turniej 2008: kosze na wysokości 260 cm - piłki nr 5
Turniej 2010: kosze na wysokości 260 cm - piłki nr 5
KOSZTY UCZESTNICTWA:
WPISOWE DO TURNIEJU 300zł -  obowiązkowe dla wszystkich drużyn
1.
Formuła “SCHOOL” - Potrzebujecie własnych śpiworów. Na tę formułę składa się: 3 noclegi w klasie szkolnej, pełne wyżywienie 9 posiłków (Czwartek kolacja,
Piątek: śniadanie, obiad, kolacja, Sobota: śniadanie, obiad, kolacja, Niedziela: śniadanie, obiad).
Cena: 180zł za osobę / Maksymalnie 15 osób (w tym zawodnicy, trenerzy, kierowcy, osoby towarzyszące)
2.
Formuła “HOSTEL” - Na tę formułę składa się: 3 noclegi w hostelu, schronisku młodzieżowym, bursie szkolnej, internacie oraz pełne wyżywienie 9 posiłków
(Czwartek kolacja, Piątek: śniadanie, obiad, kolacja, Sobota: śniadanie, obiad, kolacja, Niedziela: śniadanie, obiad).
Cena: 280zł za osobę / Maksymalnie 15 osób (w tym zawodnicy, trenerzy, kierowcy, osoby towarzyszące)
3.
Formuła “HOTEL” - Na tę formułę składa się: 3 noclegi w hotelu, pełne
wyżywienie 9 posiłków (Czwartek kolacja, Piątek: śniadanie, obiad, kolacja, Sobota:
śniadanie, obiad, kolacja, Niedziela: śniadanie, obiad).
Cena: 360zł za osobę / Maksymalnie 15 osób (w tym zawodnicy, trenerzy, kierowcy, osoby towarzyszące)
Ilość miejsc w każdej formule jest ograniczona!
Dodatkowe udogodnienia:
•
Bezpłatne wejście do AquaParku,
•
Bezpłatne wejście do Parku Trampolin JumpWorld,
•
Bezpłatne wejście na mecz drużyny Hydrotruck Radom w PLK,
•
Bezpłatne wejście na siłownię Pop Gym dla trenerów oraz sędziów,
•
Bezpłatna komunikacja miejska,

•
Woda w trakcie meczy,
•
Fantastyczna ceremonia otwarcia, obejrzyj filmik z poprzedniej edycji!
https://www.facebook.com/radombasketcup/videos/315028972757371
•
Spotkanie trenerów,
•
Mecz polscy trenerzy vs. trenerzy zagraniczni,
REJESTRACJA
Po 1. wypełnij zgłoszenie klikając w link poniżej:
http://radombasketcup.pl/pl/rejestracja.html
Po 2. wpłać wpisowe w wysokości 300zł w ciągu 10 dni od rejestracji.
Tylko otrzymanie potwierdzającego maila i opłata wpisowego są gwarancją udziału
w turnieju!
MKS Piotrowka Radom
ul. Trojańska 5, 26-600 Radom
konto: 28 1240 3259 1111 0000 2989 7980
tytuł przelewu: wpłata na cele statutowe – wpisowe RBC 2020

Kontakt:
Diana Stolarek
info@radombasketcup.pl
tel. 575-526-875
Śledź nas:
https://facebook.com/radombasketcup
https://instagram.com/radombasketcup
www.radombasketcup.pl

