Puchar Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych
pod Honorowym Patronatem Jarosława Stawiarskiego
Marszałka Województwa Lubelskiego
1.

CEL PUCHARU: wyłonienie zwycięzcy 14 edycji Pucharu w poszczególnych cyklach i reprezentowanie
województwa lubelskiego w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych.

2.

PATRONATY:

PATRONAT HONOROWY:
 Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.
PATRON TYTULARNY:
 Spalding.
PATRON SPORTOWY:
 Polski Związek Koszykówki,
 Polska Liga Koszykówki S.A.
3.

PARTNERZY:
 Mania skakania trampoliny & park linowy,
 MOSiR “Bystrzyca” Lublin,
 MW-Sport Producent odzieży sportowej,
 Przedsiębiorstwo Reklamowo Wydawnicze APUS Marek Lecki,
 Sklep Koszykarza.pl,
 SPORTICO Wiesław Szkutnik.

4.

ORGANIZATOR: Lubelski Związek Koszykówki, 20-101 Lublin, AL. Zygmuntowskie 4 p. 46,
tel/fax 81 528-01-31, NIP: 712-19-35-638, strona internetowa: www.lzkosz.com.pl adres e-mail:
związek@lzkosz.com.pl .

5.

MIEJSCE I TERMIN:
 województwo lubelskie i podkarpackie,
 system jesień-wiosna.

6.

UCZESTNICTWO: zgodnie z Regulaminem rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon
2018/2019.

7.

SYSTEM ROZGRYWEK: określa Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon
2018/2019.

8.

CYKL:
 U16 rocznik 2003 i młodsi (kadet/kadetka),
 U14 rocznik 2005 i młodsi (młodzik/młodziczka),
 U13 rocznik 2006 i młodsi (młodzik młodszy/młodziczka młodsza),
 U12 rocznik 2007 i młodsi (żak/żaczka).

9.

SĘDZIOWIE: licencjonowani sędziowie LZKosz (z uwzględnieniem minimalizowania obciążeń
finansowych ponoszonych przez organizatorów zawodów).

10. PRZEPISY: oficjalne przepisy gry w koszykówkę z aktualnymi interpretacjami.
11. WERYFIKACJA: zgodnie z Regulaminem rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2018/2019.
12. WYNIKI: po meczach na stronie: www.lzkosz.com.pl zamieszczane będą aktualne tabele Pucharu.
13. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.
2.
3.
4.
5.


6.
7.

Kluby biorące udział w Pucharze zobowiązane są do umieszczania we wszystkich dokumentach
dotyczących rozgrywek nazwy: Spalding Cup U16, U14, U13 i U12.
W protokołach zawodów wpisujemy: Spalding Cup U16, U14, U13 i U12.
Mecze rozgrywamy zgodnie z Regulaminem rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon
2018/2019.
ORGANIZATOR, tylko w cyklach organizowanych przez LZKosz, zobowiązany jest wpisać w ESOR
wynik meczu wraz z wynikami poszczególnych kwart.
Przekazywanie informacji do prasy:
gospodarz meczu zobowiązany jest posiadać podstawowe informacje dotyczące meczu jak: wynik
końcowy, wynik poszczególnych kwart, imiona i nazwiska zawodników punktujących w meczu,
ciekawostki sportowe mogące być wykorzystane w komentarzu redakcyjnym kolejki,
prosimy trenerów i działaczy o udzielanie wszelkiej możliwej pomocy zainteresowanym mediom.
Nagrody i wyróżnienia przeznaczone są dla drużyn z terenu województwa lubelskiego.
Środki będą przekazywane tylko do ich wyczerpania.

UWAGA! ulega zmianie sposób rozliczania środków.




przyjmujemy CYKL MIESIĘCZNY ROZLICZEŃ. Tak, więc wszystkie faktury/rachunki dla LZKosz
muszą być przekazane najpóźniej na koniec każdego miesiąca, w którym rozegrano mecz/mecze,
faktury/rachunki dla LZKosz muszą być OPISANE MERYTORYCZNIE i PODPISANE, pod opisem
nie stawiamy żadnych pieczątek,
do faktury/rachunku dla LZKosz należy dołączyć ZESTAWIENIE KOSZTÓW (druk na stronie
www.lzkosz.com.pl w zakładce WGiD-Rozgrywki).

Wszystkie faktury i inne dokumenty będące dowodem księgowym winny być wystawione WYŁĄCZNIE
na Lubelski Związek Koszykówki w okresie od 18 stycznia do 16 grudnia 2019 r.






pozycje obsługi technicznej i medycznej: realizowane będą jednorazowo na podstawie zawartej
umowy zlecenie na okres rozgrywek w danym cyklu rozgrywek,
pozycja sędziowie: tylko delegacje sędziowskie wystawione na LZKosz (opłata sędziów boiskowych
zgodnie z Tabelą ekwiwalentów na sez. 2018/2019) nie obowiązują listy wypłat sędziowskich, delegacji
sędziowskiej nie opisujemy, rozliczane będą delegacje sędziowskie tylko w formacie A-4,
pozycja transport: faktura wystawiona na LZKosz, koszty obliczane są biorąc pod uwagę odległości
drogowe od miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem. Odległość (najkrótsza trasa
zaproponowana przez system i bez wpisywania w Opcjach trasy punktów pośrednich) podana na stronie
internetowej: http://mapy.google.pl
nie będą rozliczone mecze przegrane walkowerem oraz po wycofaniu drużyny z dalszych rozgrywek
I lub II Etapu.

PRZYPOMINAMY, iż Kluby zobowiązane są do:




umieszczenia na stronie klubu linku do głównej strony LZKosz,
umieszczania na meczach Pucharu w widocznym miejscu, baneru Urzędu Marszałkowskiego oraz do
udokumentowania tego faktu. Zdjęcie z meczu u siebie należy przesłać na adres e-mailowy:
wgid@lzkosz.com.pl
zdjęcie drużyny wraz z opisem (klub, cykl rozgrywek, imiona i nazwiska osób na zdjęciu, imię
i nazwisko autora zdjęcia) należy przesłać na adres e-mailowy: wgid@lzkosz.com.pl

Materiały należy przesłać w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek danego
cyklu. Klubom, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku nie będą przekazywane
środki.
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Pozycje

Rodzaj

opieka
medyczna

lekarz, pielęgniarka,
ratownik medyczny,
(potwierdzona pieczątką
i podpisem w protokole)

sędziowie

woda

transport

nagrody i
wyróżnienia

delegacje sędziowskie
(ekwiwalent + zwrot kosztów
przejazdu)

Cykl

Kwota (zł)

U16 i U14

60/mecz
90/turniej (do 3 meczy)

U13 i U12
150/turniej (powyżej 3 meczy)
U16

140/mecz

U14

100/mecz

U13

80/mecz

U12

60/mecz
50/turniej (do 3 meczy)

woda dla uczestników
zawodów

U12

faktura za transport
(w obydwie strony)

U16, U14, U13 i U12

0,8/km

drużyny z miejsc I-III

klasyfikacja

puchar + dyplom

pozostałe drużyny

klasyfikacja

dyplom

Król strzelców
(zawodnik/zawodniczka)

U16, U14, U13 i U12

statuetka + nagroda rzeczowa

MVP Pucharu
(zawodnik/zawodniczka)

U16, U14, U13 i U12

statuetka + nagroda rzeczowa

100/turniej (powyżej 3 meczy)
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