
I  EDYCJA   

„SINGEL BASKET CUP” 

Po ponad 16-tu latach ponownie zapraszamy do udziału  

w turnieju  koszykarskim  

1 na 1 

„SINGEL BASKET CUP”, który jest  kontynuacją  

„KFC SINGEL  BASKET CUP” organizowanego pod koniec lat 

90-tych ubiegłego stulecia na warszawskiej Agrykoli przez Agencję 

OPEN PRO SPORT, Marka Łączyńskiego, Wojciecha 

Michałowicza i  Mariusza Stępkowskiego.  Organizator 

P.W. MIPEXIM 



Organizator 

Marek Łączyński  



      Zapraszamy wszystkich miłośników koszykówki na cykl turniejów koszykówki 1 na 1, „SINGEL 

BASKET CUP”. Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprezę, która w latach 90-tych ubiegłego stulecia 

cieszył się dużym zainteresowanie. Impreza odbywała się cyklicznie od kwietnia do września, co dwa 

tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. Kończyła się turniejem finałowym z udziałem zwycięzców 

turniejów eliminacyjnych. W każdym z turniejów brało udział ponad 100 uczestników w różnych kategoriach 

wiekowych, od mini koszykówki, 8 latków do kategorii +20 lat tzw. „open”.  

       Impreza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby spędzić kilka godzin z “koszykówką”, 

spotykając koleżanki i kolegów wspólnie, z którymi  chcieliby rywalizować w grze 1 na 1. Gdy 

organizowaliśmy KFC SINGEL BASKET CUP, koszykówka była na tzw. „fali”, dziś jest nieco inaczej,   

          dlatego chcemy zorganizować wielki, całoroczny cyklu, który przyciągnie do koszykówki szerokie    

              rzesze młodych zawodników. Gracz nie musi szukać, namawiać kolegów, którzy chcieli by z nimi  

              pograć.  Gra 1 na 1 uniezależnia od partnerów jest za to wielkim wyzwaniem dla  zawodnika, który   

            może liczyć tylko na siebie i swoje umiejętności. 

Szukaliśmy odpowiedniego miejsca, gdzie  można  by  zorganizować  takie turnieje w zimę  i  takie  miejsce  

znaleźliśmy,  jest  nim Hala Sportowa "Reduta„ OSiR Wola, Warszawa, ul. Redutowa 37. Planujemy rozegrać 

cztery turnieje eliminacyjne i turniej finałowy w którym wezmą udział zwycięzcy turniejów eliminacyjnych. 

Pragniemy aby cykl turniejów wszedł na stałe do koszykarskiego  kalendarza i stał się tradycyjnym miejscem  

             spotkań koszykarek i koszykarzy którzy chcieliby w  sportowej rywalizacji, podnosić swoje,  

              koszykarskie umiejętności. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i wielką przygodę z koszykówką ...  

            i nie tylko.  

Drodzy sportowcy,  koszykarki  i koszykarze,  

zapraszam Was do udziału  

w  
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“SINGEL  BASKET CUP”  

Terminy turniejów eliminacyjnych 
I turniej 16  marca 2013 r., (zgłoszenia na www.mipexim.eu) 

kolejne 23 marzec, 6 i 20 kwiecień, 2013 

Turniej finałowy, 21 kwietnia 2013 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO  UDZAŁU 

Organizator 

Marek Łączyński  

Organizator 

P.W. MIPEXIM 



      Koszykówka dzięki swojej widowiskowości, stała się na jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na świecie. 

Przyciąga do hal całe rodziny, chcące w kulturalny sposób dopingować swoich ulubieńców. Mecze pokazywane są w 

kanałach telewizyjnych oraz transmitowane przez portale internetowe, prasa codzienna poświęca im dużo miejsca, ukazują się 

również specjalistyczne tygodniki i miesięczniki.  

        A jak jest w Polsce?, Warszawa była kiedyś potęgą koszykarską, miała kilka klubów w ekstraklasie, zespoły 

wielokrotnie zdobywały medale Mistrzostw Polski. Niestety czasy te dawno minęły. Obecnie stolica naszego kraju wyróżnia 

się tym, że posiada wiele zespołów młodzieżowych, ogromną rzeszę trenujących oraz wielu amatorów. Może nasza 

propozycja przyczyni się do tego, że stolica naszego kraju zaistnieje w światku sportowym, koszykarskim. 

Pragniemy  wrócić do pomysłu, który realizowaliśmy w latach 90-tych XX wieku, czyli do cyklu turniejów koszykarskich w 

grze 1 na 1 o nazwie: KFC SINGEL BASKET CUP. 

       Gra 1 na 1 to podstawa koszykówki. Poprzez taką imprezę chcemy zachęcić jeszcze więcej młodzieży do uprawiania 

koszykówki, ale również umożliwić doskonalenie swoich umiejętności i sportową rywalizację 

Cykl turniejów SINGEL BASKET CUP to cztery turnieje eliminacyjne (dla dziewcząt i chłopców w 7 kategoriach 

wiekowych od 10-cio latków do +20 lat) oraz Turniej finałowy, w którym wezmą udział zwycięzcy turniejów eliminacyjnych.  

Pierwszy zaplanowaliśmy na sobotę 16 marca 2013 roku. Wielki finał I edycji SINGEL BASKET CUP połączony z innymi 

atrakcjami przewidujemy rozegrać w kwietniu br. 

              Profesjonalne zorganizowanie w/w imprezy potrzebuje wsparcia. Zwracamy się do Państwa z propozycją   

                współpracy. W zamian za przekazanie środków finansowych oferujemy Państwu różnorodne formy reklamy w   

                trakcie imprezy. Nazwa Państwa Firmy może zostać umieszczona: w nazwie imprezy, na koszulkach w których  

              będą grali nasi uczestnicy oraz na banerach reklamowych wewnątrz hali. W czasie imprezy możliwa jest promocja i 

prezentacja Państwa Firmy poprzez organizację konkursów dla uczestników, kibiców oraz emitowanie reklam podczas 

transmisji w internetowej telewizji TVpodkarpacka.pl. Przewidujemy także umieszczenie reklam na naszej stronie 

internetowej. Sponsorem medialnym będzie stacja telewizyjna Orange Sport oraz stacja radiowa ESKA, relacje pokaże TVP 3 

Warszawa. Przedstawiając naszą ofertę, wierzymy, że zainteresuje ona Państwa i stanie się początkiem długotrwałej   

            współpracy,  która sprawi, że w Warszawie, a następnie w całym kraju będzie głośno o koszykówce poprzez jedyny w                

                swoim  rodzaju cykl turniejów w grze 1 na 1 SINGEL  BASKET CUP. 

  

I  EDYCJI  

TURNIEJU KOSZYKÓWKI - 1 NA 1  

“SINGEL  BASKET CUP”  
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY Organizator 

P.W. MIPEXIM 

Szanowni Państwo 
 



Hotel PORTIUS 

WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELĄ  

MAREK  ŁĄCZYŃSKI 

tel: +48 730 830 323 

JACEK ŁĄCZYŃSKI 

tel: +48 602 744 604  

www.mipexim.eu 

e-mail: office@mipexim.eu 

Wpisowe uczestnika  25,00 zł  

 

Uczestnik otrzyma od organizatorów: 

-Koszulkę koszykarską, dwustronną, 

-1,5 l butelkę wody. 

 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 

CELEM  CYKLU  TURNIEJÓW  JEST  PODNIESIENIE  

INDYWIDUALNYCH  KOSZYKARSKICH  UMIEJĘTNOŚCI, 

ZAWODNIKÓW  POPRZEZ GRĘ,  

1 NA 1 

Do udziału zapraszamy dziewczęta i chłopców, 

 

 Kategoria 10 -  I krok koszykarski, rocznik 2003 i młodsze 

 Kategoria 12 -  Mini koszykówka, rocznik 2001-2002 

 Kategoria 14 -  Młodziczki  i młodzicy, rocznik 1999 -2000 

 Kategoria 16 -  Kadetki i Kadeci, roczni 1997-1998 

 Kategoria 18 -  Juniorki i Juniorzy, rocznik 1995-1996 

 Kategoria 20 -  rocznik 1994-1993 

                Kategoria 20+  rocznik 1992 i starsi 

http://www.mipexim.eu/


Hala 

widowiskowo-

sportowa 

Hotel PORTIUS 

REGULAMIN 
 

1. Zawodnicy grają w formule 1 na 1 

2. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy spełnią warunki zapisane w pkt,  17 i 18. 

3. Turniej rozgrywany jest w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 

            A - do 10 lat,   B - do 12 lat,   C - do 14 lat,  D - do 16 lat,  E - do 18 lat,   F – do  20 lat, G - +20 lat 

            (w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach istnieje możliwość tworzenia grup koedukacyjnych )  

5. Zawodnicy rywalizują grupach, zwycięscy grup awansują do dalszych gier rozgrywanych systemem pucharowym., w 

przypadku grupy koedukacyjnej, awans  do dalszych gier, na podstawie ogólnej tabeli grupy, uzyskuje najlepsza 

dziewczyna i najlepszy chłopiec 

6. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych uzyskują awans do turnieju finałowego . 

7. Gra się na jeden kosz o wysokości 305 cm lub 260 cm, w zależności od kategorii wiekowej. 

8. Turniej będą rozgrywany tylko piłkami nr 5 i 7.  

9. Mecz trwa 6 minut tzw. brudnej gry lub do zdobycia przez któregoś z graczy 15 pkt., w ostatniej minucie gry, czas jest 

zatrzymywany po zdobytym koszu , posiadacza piłki określa się poprzez losowanie (rzut monetą). Akcja może trwać max. 

15 sek.. 

10. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry sędzia zarządza 2 minutową dogrywkę, w ostatniej minucie 

dogrywki, czas jest zatrzymywany po zdobytym koszu, posiadacza piłki określa się poprzez losowani (rzut monetą)  

11. Zwycięzca spotkania otrzymuje 2 pkt. pokonany 1, w przypadku dyskwalifikacji np. za przekroczony limit przewinień 

zawodnik owi zapisuje się 0 pkt. 

12. Punktacja zgodna z przepisami koszykówki, za 3, 2 pkt., ze zmianą posiadanie.  Rzut wolny 1 pkt, rzut przyznawany jest 

za faul przy akcji rzutowej gdy nie padnie kosz, zawodnik faulowany wykonaniu  jeden rzutu wolny i po jego wykonaniu, 

bez względu czy jest celny czy nie, dalej jest w posiadaniu piłki. 

13. Po zdobyciu punktów z gry, zmiana posiadania piłki, posiadacz piłki rozpoczyna akcje za linii 6,75 m, zaczynając od 

dżentelmeńskiego podania i otrzymania powrotnego piłki od przeciwnika.  

14. Mecze sędziowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKosz, sędziuje jeden sędzia-protokolant. 

15. Gdy zawodnik będzie miał na swoim koncie 5 fauli, mecz zostaje zakończony a przeciwnik zostaje zdyskwalifikowany. Do 

protokołu zapisany jest wynik 5:0. Gdy zawodnik popełni 4-te przewinienie Sędzia  ma obowiązek poinformować o tym 

fakcie zawodnika w formie ustnego upomnienia, po otrzymaniu 5-tego faulu następuje dyskwalifikacja zawodnika. 

16. Faul techniczny (interpretacja zgodnie z przepisami PZKosz) – dyskwalifikacja, dwa faule techniczne równoznaczne z 

wykluczeniem z turnieju. 

17. Uczestnik poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę na udział w turnieju, opiekuna prawnego, 

18. Uczestnik przed przystąpieniem do turnieju musi dostarczyć organizatorowi zaświadczenie lekarskie o zdolności do 

udziału w imprezie sportowej. 

19. Finaliści w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują okolicznościowe upominki  oraz imienny certyfikat 

upoważniający do gry w turnieju finałowym. 

20. Każdy uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie turniejów eliminacyjnych z zastrzeżeniem pkt. 22. 

21. Cykl turniejów 1 na 1 to 4 turnieje eliminacyjne i Turniej finałowy. 

22. Zwycięzca turnieju eliminacyjnego uzyskuje awans do turnieju finałowego i nie może uczestniczyć w kolejnym turnieju 

eliminacyjnym.  

23. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną , w wyjątkowych  wypadkach organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu 

rozgrywania turnieju ale nie później niż na 1-ną godzinę przed rozpoczęciem imprezy. 

24. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. 

 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 



Hala 

widowiskowo-

sportowa 

Hotel PORTIUS 
         F O R M U L A R Z 

        Z G Ł O S Z E N I A 
                          (wzór) 
  Termin: 

 

Imię:         
Nazwisko:          
Data urodzenia:         
Wzrost:           
Rozmiar koszulki:         
Adres:          
Miasto:          
Telefon:           
Telefon komórkowy:         
Opiekun prawny:* 
Telefon komórkowy opiekuna: * 
Adres e-mail:   
 
Podpis uczestnika  Podpis opiekuna*  

        
…………………………..                             ………………………….     
                  
 * - dotyczy  niepełnoletnich  uczestników Organizator 

P.W. MIPEXIM 

ROZMIARY KOSZULKI 

XXL  - 200/194 

XL    - 194/188 

L      - 188/182 

M     - 182/176 

S      - 176/170 

XS   -  170/164 

XXS - 164/158 

            152 

            146 

            140 



Hala 

widowiskowo-

sportowa 

Hotel PORTIUS 
GRA  

1 NA 1  

TO PODSTAWA 

KOSZYKÓWKI 

MOŻE  BYĆ  FAJNIE,  

DOŁĄCZ  DO NAS 

Zapraszamy 

PARTNERZY: SPONSORZY: 

Organizator 

P.W. MIPEXIM 





Organizator 

P.W. MIPEXIM 


