
 
 

 

 

XVI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2018 
16th International Basketball Tournament Gniezno 2018 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy drużyny dziewcząt i chłopców do wzięcia udziału w 16 Międzynarodowym 
Turnieju Koszykówki Gniezno 2018. Turniej będzie rozgrywany w 5 pełnowymiarowych halach 
sportowych. W poprzednich edycjach udział wzięły drużyny z Hiszpanii, Francji, Belgii, Izraela, 
Białorusi, Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii, Węgier, Holandii, Ukrainy, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec, 
Rosji, Turcji, Szwecji, Czech, Danii, Macedonii, Włoch, Serbii oraz wielu miast Polski. 
Najważniejsze informacje o turnieju : 

1. W 2018 r. turniej rozegrany zostanie w 5 kategoriach wiekowych: 

 dziewczęta ur. 2000 - 2002, 

 dziewczęta ur. 2003 - 2004, 

 dziewczęta ur. 2005 - 2006, 

 chłopcy ur. 2000 - 2002, 

 chłopcy ur. 2003 - 2004. 
2. Turniej odbędzie się w dniach 6 - 8 lipca 2018, przyjazd zespołów w czwartek, 5 lipca                

w godz. 14:00 - 22:00 
3. Gwarantujemy rozegranie 5 meczów (4 x 8 min. + 2 min. ew. dogrywki). 
4.  Dla chętnych zwiedzanie Pierwszej Stolicy Polski z przewodnikiem, 
5. Zakwaterowanie w bardzo dobrych warunkach (nie przywozimy materaców                               

i śpiworów), 3 dobre posiłki dziennie (od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę). 
6. Dodatkowo możliwość korzystania z profesjonalnych boisk streetballowych na 

gnieźnieńskim rynku. 
7. Grill - party dla trenerów i pozostałych, dorosłych członków ekip. 
8. Mecz trenerów drużyn polskich przeciwko trenerom drużyn zagranicznych. 
9. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę,  
10. Akredytacja "tournament pass" upoważnia do: 

 pobytu w miejscu zakwaterowania, 

 wyżywienia, 

 nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej (tylko dla osób ubranych 
w pamiątkową koszulkę turniejową), 

 uczestnictwa w dyskotece i/lub koncercie. 
11. Prezydent Miasta Gniezna organizuje jedną z największych w Polsce stref kibica FIFA 

World Cup Russia 2018 - w dniach turniejowych będą ćwierćfinały - Polska na pewno 
zagra  z reprezentacją kraju, którego przedstawiciele będą na naszym turnieju. 

12. Przewidujemy puchary, dyplomy, nagrody, wybór MVP w każdej kategorii. 
13. Turniej sędziują wyłącznie licencjonowani sędziowie, również międzynarodowi - w 2018 

potwierdzili udział sędziowie z Finlandii, Kamerunu, Macedonii, Białorusi, Niemiec. 
14. Turniej zawsze jest szeroko relacjonowany w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 

informacje w internecie (głównie facebook.com) zamieszczają w zasadzie wszystkie 
drużyny biorące udział. 

Szczegółowych informacji udziela prezes TS Basket Gniezno - Marek Szczepanowski bezpośrednio 
pod nr. tel - 603-163-522 lub e-mail tsbasket.gniezno@wp.pl 
 
ze sportowym pozdrowieniem  
    Marek Szczepanowski & komitet organizacyjny 

 
 

 

 


