XXIII Mistrzostwa Polski Sędziów

w Koszykówce
08-10.06.2018 r. Pokrzywna/Głuchołazy

Propozycja współpracy

O MPS
Mistrzostwa Polski Sędziów Koszykówki to coroczna impreza sportowa, podczas
której sędziowie tejże dyscypliny rozgrywają między sobą koszykarski turniej drużynowy.
W zawodach biorą udział zespoły reprezentujące okręgowe związki koszykówki oraz
poszczególne

miasta.
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Zakwaterowanie będzie mieć miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Złoty Potok”
w Pokrzywnej, a rozgrywki sportowe w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Głuchołazach. Sędziowie, którzy zazwyczaj są obserwatorami meczu, ten jeden raz w roku
mogą pochwalić się swoimi koszykarskimi umiejętnościami i w przyjaznej atmosferze
wykazać się w sportowej rywalizacji.
Organizator
Organizatorem MPS 2018 jest Opolski Związek Koszykówki (OZKosz). Sędziowie
z Opola właśnie, są zeszłorocznymi mistrzami. Sędziowie z Opolszczyzny zdobyli na MPS
2017 szereg tytułów, m. in. Robert Grabowski za „Pierwszą piątkę turnieju” oraz Wojciech
Leszczyński „MVP Mężczyzn” (na zdjęciu).
W tym roku angażują się nie tylko od strony sportowej, ale także organizacyjnej.
Przewidują udział około 250 osób, pośród których część to sędziowie i ich rodziny, które
dopingują podczas zawodów swoich bliskich. Liczymy także na przybycie wielu kibiców,
gdyż MPS-y cieszą się rosnącą popularnością. Staramy się o to dbać – szczególnie poprzez
angażowanie lokalnych i ponadlokalnych mediów.
Wydarzenie to jest połączeniem dobrej sportowej zabawy, rekreacji i aktywnego
wypoczynku również na łonie natury. Atrakcje regionu Górach Opawskich, będą temu tylko
sprzyjać. Dodatkowo, miejsce które organizator wybrał na Mistrzostwa jest przyjazne
dzieciom. To ważne by w młodych pokoleniach promować sport i aktywne spędzanie czasu.
Koszykówka jest grą drużynową i może grać w nią tak naprawdę każdy. To doskonała
promocja nie tylko Pokrzywnej i Głuchołaz, ale także całego powiatu i regionu.
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Historia
Tradycja imprezy sięga 1992 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowana została
w Bolesławcu. Kolejne edycje odwiedziły m.in.: Dziwnów, Krosno, Kołobrzeg, Koszalin,
Brenną, Sędziejowice, Kozienice, Głuchołazy, Leszno, Tarnowo Podgórne, Okuninkę, aby
w tym roku powrócić na Opolską ziemię. OZKosz dołoży wszelkich starań aby ta edycja
dorównywała poprzednim na poziomie organizacyjnym, a także przewyższała je na wielu
innych poziomach, między innymi medialnym i rozrywkowym.
Zeszłoroczna edycja organizowana była przez Lubelskie Stowarzyszenie Sędziów
Koszykówki. Organizator otrzymał Patronat Honorowy Burmistrza Włodawy. OZ Kosz tak
jak jego poprzednik także wystąpił o współpracę do Marszałka Województwa Opolskiego
i czeka na odpowiedź, która – mamy nadzieję – będzie tylko formalnością. Pozyskali już
patronat honorowy Burmistrza Miasta Głuchołazy, Patronat medialny serwisu internetowego
glucholazyonlie.com.pl oraz nawiązali współpracę m.in. z firmą „Kreowanie Marek” oraz
„Firmą Handlową AB-BIS”, dzięki którym każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.
Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, sędziowie
będą mogli grać na nowoczesnej i dobrze wyposażonej hali sportowej.
Współpraca
Staramy się, włączyć w organizację Mistrzostw jak najwięcej partnerów. Aby MPS-y
stały na jak najwyższym poziomie, potrzebujemy wsparcia innych podmiotów prowadzących
swoją działalność w Opolu i okolicach. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe
lub rzeczowe naszej imprezy. W zamian możemy zaproponować promocję i rozgłos
w mediach społecznościowych Państwa firmy, a także zamieszczenie logo na wszystkich
materiałach promocyjnych (plakaty promujące wydarzenie, identyfikatory, oficjalna
korespondencja), w internecie (strona na Facebook’u) oraz podczas trwania Mistrzostw
(banery, roll-upy, itd.).
W razie zainteresowania współpracą przy Mistrzostwach Polski Sędziów prosimy
o kontakt z Adamem Słowikiem, Sekretarzem Kolegium Sędziów OZKosz, tel.:
600 979 404, mail: adam.slowik@ozkosz.pl.
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Liczymy na przychylność Państwa decyzji odnośnie współpracy przy tegorocznych
Mistrzostwach Polski Sędziów. Wierzymy, że wspólnie możemy promować koszykówkę na
Opolszczyźnie, a tym samym przyczynić się do rozwoju turystyki i kultury.

Na zdjęciu mistrzowska drużyna – „Opolskie Gwizdki” (od lewej): Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy, Paweł Wołosz
– Organizator, Robert Grabowski, Adam Słowik, Wojciech Leszczyński, Patryk Mruczyński, Aneta Ilnicka, Piotr Suda, Piotr
Dzido, Marcin Lot, Wiktor Nowacki, Piotr Górnik, Piotr Szwed, Andrzej Górnik, Tomasz Olbiński, Mariusz Adameczek –
Organizator, Janusz Baranwski – Pomysłodawca Mistrzostw. Źródło: Facebook, Oficjalna strona www MPS 2017, dostępna
w

internecie:

https://www.facebook.com/lubelskiestowarzyszeniesedziowkoszykowki/posts/1964258020486277,

[dostęp

25.03.2018 r.].
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