
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków ma zaszczyt zaprosić  
na kolejną – ósmą edycję międzynarodowego turnieju o  

Puchar Prezesa Firmy CANPACK S.A. w Koszykówce Kobiet. 

Przez ostatnie sezony na parkietach hali przy ul. Reymonta 22 
rywalizowały o prymat najlepszej drużyny turnieju zespoły z całej 

Polski oraz  między innymi Czech, Słowacji, Belgii, Niemiec oraz Węgier. 

Już po raz kolejny w okresie Świąteczno – Noworocznym  
Akademia Wisły CANPACK Kraków organizuje turniej dla najlepszych 

zespołów klubowych z Polski  w trzech kategoriach wiekowych  

U13, U15 i U17 

Nie może Was tu zabraknąć !! 

Liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszamy !!! 

  



 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE  
 

Organizator Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków 
Miejsce turnieju Hale Sportowe TS Wisła Kraków / UJ Kraków  
Termin 27 – 29.12.2021 
Kontakt Michał Sumara (CPCUP2021@wislacanpack.pl) +48 531 601 710  
Grupy wiekowe U13 (2009 i mł)      U15 (2007 / 2008)      U17 (2005/ 2007) 
Relacja LIVE Z większości meczy przeprowadzona zostanie relacja LIVE za 

pośrednictwem oficjalnego kanału Akademii oraz kanału YouTube. 
 

PLAN TURNIEJU  
 

26.12.2020 Istnieje możliwość zakwaterowania drużyn od dnia 26.12.2021 od kolacji 
po wcześniejszej uzgodnieniu z organizatorem zawodów. 

27.12.2020 
Zakwaterowanie drużyn. 
Oficjalne rozpoczęcie turnieju  
I dzień zmagań sportowych 

28.12.2020 
II dzień zmagań sportowych 
Spotkanie z przedstawicielami drużyn (Bankiet) 

29.12.2020 III dzień zmagań sportowych 
Oficjalne zakończenie turnieju 

 

SYSTEM GIER  
 

TURNIEJ ROZGRYWANY BĘDZIE SYSTEMEM „KAŻDY Z KAŻDYM”. MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ 
WEDŁUG OFICJALNYCH PRZEPISÓW GRY W KOSZYKÓWKĘ. W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ 
WYSTĘPOWAĆ BĘDZIE 6-8 DRUŻYN. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW W 
DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ ORGANIZATOR MOŻE DOKONAĆ PODZIAŁU UCZESTNIKÓW NA 
DWIE GRUPY. W PRZYPADKU PODZIAŁU NA GRUPY ILOŚĆ MECZY ROZEGRANYCH DLA 
KAŻDEGO UCZESTNIKA NIE ULEGA ZMIANIE. KAŻDY UCZESTNIK ROZEGRA NA TURNIEJU 5 
SPOTKAŃ. CZAS GRY 4 X 8 min. CZAS ZATRZYMYWANY.  

 

  



 
 

 

 
 

Wpisowe  

Opłata startowa wynosi 250 zł. Opłata wpisowego płatna w terminie 14 
dni od dnia potwierdzenia udziału zespołu w turnieju (pod rygorem 
wycofania drużyny z turnieju). Opłata startowa jest opłatą  bezzwrotną.  W 
ramach opłaty startowej każda zawodniczka otrzyma upominek 
turniejowy (Organizator zapewnia maksymalnie 15 upominków  dla 
zawodniczek oraz 2 trenerów) 

Zakwaterowanie 
i wyżywienie  

Drużyny mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia oferowanego 
przez organizatora.  
Koszt pełnego osobodnia (zakwaterowanie + wyżywienie 3x dziennie) 

to 119 zł 
Zakwaterowanie  
Dom studencki Babilon  
https://taniehostele.pl/pl/hostele.html 
Zakwaterowanie w pokojach maksymalnie 2 osobowych. Na pokój 
przypada aneks kuchenny oraz łazienka. Dodatkowo przestronna 
kuchnia na korytarzu. Restauracja przy recepcji. 
Cena za osobodzień 45 zł. 
Całość wyżywienia realizowana będzie w restauracji „Piast”. 
https://bistropiast.pl/ 
Śniadanie – zimna płyta + danie na ciepło 
Obiad – zupa, drugie danie, surówka i kompot 
Kolacja – zimna płyta 
Koszt wyżywienia – Śniadanie 23 zł, obiad 26 zł, kolacja 23 zł = 74zł 
 
Szczegóły zakwaterowania i wyżywienia będą ustalane indywidualnie dla 
każdej z drużyn. 
 
ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIA DLA RODZICÓW 
DRUŻYN PRZYJEZDNYCH.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY  



 
 

ZGŁOSZENIA  
 

Zgłoszenie drużyny do turnieju należy dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem 
wiadomości e-mail przesłanej na adres CPCUP2021@wislacanpack.pl podając w tytule 
„CANPACK CUP 2021”. W treści wiadomości należy podać szczegóły dotyczących zgłaszanych 
do turnieju -roczników (U13, U15, U17) oraz liczbę osób w każdej z drużyn włącznie z 
trenerami, opiekunami i ewentualnie kierowcą. O przyjęciu  drużyny do turnieju decyduje 
organizator po otrzymaniu zgłoszenia i opłacie wpisowego. W każdej z kategorii organizator 
przewiduje maksymalnie 6 miejsc 
Drużyny mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia oferowanego przez organizatora. 
Koszt pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) oraz zakwaterowania wynosi  
119 zł / osoba / doba. 

 

 

NAGRODY  
 

I Miejsce 
Pamiątkowy puchar dla drużyny  
- Medale dla zawodniczek (17 medali dla drużyny) 
 - Gadżety turniejowe 

II Miejsce 
- Pamiątkowy puchar dla drużyny  
- Medale dla  zawodniczek (17 medali dla drużyny) 
- Gadżety 

III Miejsce 
Pamiątkowy puchar dla drużyny  
- Medale dla zawodniczek (17 medali dla drużyny) 
- Gadżety 

Nagrody 
indywidualne 

Najlepsza zawodniczka drużyny (pamiątkowa statuetka, gadżety 
klubowe)  
- Najlepsza piątka turnieju w każdej kategorii (pamiątkowa statuetka, 
plecak sportowy, gadżety) 
- MVP turnieju w każdej kategorii \ (pamiątkowa statuetka, torba 
sportowa, piłka do koszykówki, gadżety klubowe, bon pieniężny na 
sprzęt sportowy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ODLEGŁOŚĆ HALA TS WISŁA – ZAKWATEROWANIE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLEGŁOŚĆ HALA UJ KRAKÓW – ZAKWATEROWANIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


