
Kędzierzyn—Koźle, dnia 27.02.2023 r.
(miejsce, data”)

Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora:

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy MMKS Kędzierzyn—Koźle

2. Nazwa wydarzenia:

Turniej koszykówki dywizji Southwest Jr. NBA Project Basket League

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

25.02.2023 r. Hala widowiskowo — sportowa „Azoty” ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-

Koźle

do 9:50 — przyjazd drużyn

10:00 - 10:15 — oficjalne rozpoczęcie turnieju, prezentacja wszystkich drużyn, powitanie przez
gospodarza (władze klubu) i przedstawienie Organizatorów (Projekt Basket) i ew.
zaproszonych przez Gospodarza VIP-ów, wystąpienie Organizatora, ew. wystąpienie VIP.

10:15 - 10:50 - rozgrzewka, zdjęcia drużynowe i mecz nr 1

10:50 - 11:25 — rozgrzewka, zdjęcia drużynowe i mecz nr 2

11:25 — 11:35 - losowanie nagród Jr. NBA (nagrody zapewnia Projekt Basket)

11:35 - 12:10 - rozgrzewka, zdjęcie drużynowe i mecz nr 3

12:10 - 12:45 - rozgrzewkai mecz nr 4

12:45 - 13:05 - konkurs rzutowy z nagrodami (do decyzji Gospodarza)

13:05 — 13:40 - rozgrzewka i mecz nr 5

13:40 - 14:15 - rozgrzewkai mecz nr 6

14:15 - 14:20 — krótkie zakończenie turnieju

Występy zespołów tanecznych z Miasta Kędzierzyn—Koźle, losowanie nagród od Gospodarza,
konkurs dla publiczności, obiad dla uczestników turnieju.

4. Zasięg terytorialny:

Ogólnopolski

5. Charakter przedsięwzięcia:

Sportowo — społeczno — kulturalny



6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: 67 zawodników, 7 trenerów, Grupa taneczna „Spin” -— ok. 30

tancerek, RoArte Dance Theatre — ok. 15 tancerek

— gości/widzów: 8/ ok.120

—— organizatorów: 30 (przedstawiciele Jr. NBA Projekt Basket Polska, MMKS

Kędzierzyn-Koźle, sędziowie, opieka medyczna, DJ, spiker, sztab rodziców)

7. Opis realizacji wydarzenia.:

Turniej koszykówki ligi Jr. NBA Projekt Basket Polska w dywizji Southwest, którego

gospodarzem. był MMKS Kędzierzyn-Koźle rozpoczął się oficjalną prezentacją

zawodników z poszczególnych drużyn, które występowały pod szyldami NBA:

Gospodarze Houston Rockets — MNLKS Kędzierzyn—Koźle, San Antonio Spurs (KS Start

Meble Dobrodzień), Memphis Grizzlies (KS Minibasketball Racibórz), Dallas Mavericks

(Akademia Sportowa Lubliniec), New Orleans Pelicans (MKKS Rybnik).

W otwarciu Turnieju brali udział przedstawiciele Jr.NBA Projekt Basket Polska.

Przedstawieni zawodnikom i publiczności zostali Honorowi Patroni wydarzenia w osobie

V—ce Prezydenta. Miasta Kędzierzyn—Koźle Pana Wojciecha Jagi-eły, Senatora RP Pana

Beniamina Godyla i Starosty Powiatu Kedzierzyńsko Kozielskiego Pana Pawła Masełko.

Po krótkich przemowach do obecnych przedstawieni zostali trenerzy druzyn.

Następnie przywitany został gość specjalny pan Tomasz Wilczek, koszykarz, trener i

nauczyciel. Pochodzący z Koźla wielokrotny Mistrz Polski w Koszykówce.

W trakcie uroczystego otwarcia zostały wręczone upominki dla trenerów drużyn

przygotowane przez gospodarza turnieju MMKS Kędzierzyn-Koźle pamiątkowe dyplomy

dla każdego zawodnika biorącego udział w zawodach oraz upominki dla organizatora,

patronatów oraz gościa specjalnego, które zostały wręczone przez wyznaczonych

zawodników MMKS Kędzierzyn-Koźle.

Rozgrywki przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Przez cały czas był z nami Zespól Taneczny „SPlN” prowadzony przez Panią Karolinę

Sadyk oraz w przerwie trzeciego meczu odbył sie występ szkoły tańca RoArte Dance

Theatre prowadzonej przez Panią Katarzynę Kozłowska.

Nagrody, upominki zakupione przez Gospodarza w ramach Honorowego Patronatu

Prezydent Miasta Kedzierzyn—Koźle i ze środków MMKS Kedzierzyn-Koźle sekcja

koszykówki oraz rodziców posłużyły do konkursu rzutowego i losowania nagród, które

odbyły się w czasie zawodów zgodnie z podanym harmonogramem. W trakcie Turnieju

odbyły sie również dwa konkursy dla publiczności z nagrodami.



Zapewnione zostały napoje, wyżywienie łącznie z ciepłym posiłkiem dla wszystkich

zawodników, trenerów, grup tanecznych, gości, gospodarzy i organizatorów.

Przez cały czas Turnieju do naszej dyspozycji pozostawała opieka medyczna.

Na wyróżnienie zasługuje postawa rodziców naszych zawodników, którzy już od

wczesnych godzin porannych pomagali w przygotowaniu imprezy, a także w trakcie

trwania cały czas służyli pomocą i wsparciem dla wszystkich obecnych na wydarzeniu.

Koszykarska reprezentacja naszego miasta rozegrała trzy mecze wygrywając dwa

awansowała na trzecie miej sce w tabeli Southwest Division Basket Project League.

Turniej dostarczył wielu pozytywnych wrażeń i emocji, był promocją wartości i

postaw. Młodzi zawodnicy grający w tej formule rozgrywek byli podczas gry odciążeni

psychicznie co przekładało sie na zdrową atmosfere na parkiecie. Otoczeni opieką

rodziców, gospodarzy i organizatorów zapewnili bardzo dobre widowisko sportowe, bez

trudu radzili sobie z sytuacjami na boisku nie czując stresu. , '

. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):
KK 24 zapowiedzi, zamieszczenie plakatu, realacja ze zdjeciami

Lokalna KK artykuł w numerze7(1 179), plakat na stronie

Radio Park zapowiedź 23.02 14.30

TVP3 Opole byliśmy gośćmi w studio programie 0 poranku, plakat na stronie

Strona MMKS koszykówka facebook https://wrw.facebook.com/madis.kosz.kkozle

Plakaty

Wszystkie wymienione media zostały poinformowane o Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—koźle, którym Turniej został objęty.

. informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsiewziecie:

„Zapiekana Good Food” —— wyżywienie cześć (pozostałe pokryte ze środków MMKS)

Future Group — zapewnienie odzieży (koszulki pod strój ina rozgrzewkę, bluzy dresowe) i

zakUp piłek

Tabz — wsparcie tinansowe

Sklepkoszykarskipl— wsparcie finansowe przy zakupie nagród i upominków

Lidl ul. Gazowa, Koźle — owoce, woda

Opolski Związek Koszykówki —— przekazanie akcesoriów do sędziowania, nagród

rzeczowych

Pan Piotr Pękala — spiker



Pan Bartłomiej Radochoński — grafika, foto, upominki, promocja Turnieju

Pan Mateusz Kumaszka ~— puchary, upominki/nagrody

Pan Łukasz Wróbel — spiker/komentator

Pani Agnieszka Sitek — koordynator całości Turnieju przed oraz na miej scu, współpraca z

przedstawicielami Jr. NBA W trakcie Turnieju, promocja Turnieju, upominki/nagrody

Pan DJ Patyq — Oprawa muzyczna

ZeSpół Taneczny SPIN Pani Karolina Sadyk

Szkoła Tańca RoArte Dance Theatre Pani Katarzyna Kozłowska

z”?
10. POdpJłĘ. ._ "9 "gif; E «FZ/E S . _ . | . .

wia kąŁĘIorzyh--t<ożle Munsttttmdzvszkołnvtjubśmmw |, R
. Ha.-, . „_ E

ff- i'a. ?; O [&...-.. 913 gm M E'?» @ a?.

d 78: %?;ć ul. Grunwatdzka 71 MMKS KĘDZT
, _' i . «::.-razu Marmara-mMdr?” QS ”' una ?iłgm18u39~U39;R89. 530963788 ”Mk 5



ma» mggvgłgcj
' "LW:

"o”. 2.9— '"M-l
_ ".'—~*..

BEST sponjr

.. _ ;f- " 'j'l ' :„l „' _'ll M_I-'. ,-'- A" .:. " _"- _'._ "::,-_ . . ' I:. . . . lu.-”11331.”- EĘE'ŁT __ iluż—" tła

J...... ”! ""

" a_j ?; . BRENNTAG

”':-'W .'. ”;:"
[

.

.':1
—

_.
.-_

__
_.

.
.

„
.

"~a
m

ni
—

"'.
—

lu
.|

''
rłśr

. |'

«: ©. .. ___.
-."::: alf—"' P"_' :.:!

.; «NP-'” J?!”

.

. .'L' '.. ._ . _'_

_. _. |.- ..:
. . _

. "'El-' ,
.. .i' _. „ .

P. w .
.

l .. '
.

<
|

|



%
?

.
-

_

- d
n

i”»
.g

a
...

xw...
J:

.
....

ą

.
...,

__...»
b

o
..:

._
I

.
LM

". ..
....

..
«.I.

..



_ 'QFEU. ' "_ .- --|'rf_u-.'-g:v:›g',
": - ' . &&&-EN.!.?

WJĘĘŚŻ„ .. - _ __ __ . _i . ...:: _ . _ ' ”' *sałśiłźfiłi'. FSW.„-, - _ ' . - _ :' -. _ aaa-|<!
0 Miasto mOŻII-W'OŚCI- i „ ::S ": - _. . .. EZUTY ;” SZON . . _ . B.RE N NTAG _. _

.-ą _, 'x

21r:-

Juha




