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CEL TURNIEJU

 popularyzacja sportu poprzez udział w turnieju Streetball,

 propagowanie streetball jako jednej z form czynnego wypoczynku,

 integracja środowiska „koszykarskiego”,

 wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju Streetball

MIEJSCE TURNIEJU:

  boisko wielofunkcyjne przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie

  Połowa boiska do koszykówki,

           TERMIN TURNIEJU:

        06.08.2022r./sobota/ godz.9.00 – Losowanie turnieju

         

ZASADY UCZESTNICTWA:



  W turnieju planowany jest udział max. 8 drużyn, które drogą losowania przydzielone zostaną 
do 2 grup eliminacyjnych. Każda grupa złożona będzie z 4-ch drużyn. Przewidywany system 
rozgrywek w grupach „każdy z każdym”,

  Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na ,boisku 
wielofunkcyjnym

  Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie turnieju ze stałym 
numerem na koszulce, zgodnie z wpisem na liście imiennej zawodników,

  W turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do struktur PZKosz oraz macierzystych 
związków - formuła OPEN.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 do dnia 20.07.2022r. telefonicznie bądź mailowo.

Artur Szulwach – 604-349-821

artur.szulwach@wp.pl

CZAS GRY:

  Wszystkie mecze trwają 2x 7 min. 

  Czas gry w trakcie meczu może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów prowadzących 
zawody,

  Każda drużyna ma możliwość skorzystania jeden raz podczas meczu z tzw. „czasu dla 
drużyny”, tj. 1 minuty przerwy dla zespołu podczas przerwy w grze przy posiadaniu piłki,

PRZEPISY GRY:  .  

  Drużyny składają się z maksymalnie 4 uczestników UWAGA:  Zawodnicy niepełnoletni 
muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna   prawnego).

  W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej 
danej drużyny.

  Ilość zawodników na placu gry 3

 Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” w rywalizacji grupowej,

  W drugiej fazie turnieju rozgrywane są mecze o miejsca: 

 miejsce 7-8 4A-4B

 miejsce 5-6 3A-3B

 miejsce 3-4 2A-2B

 miejsce 1-2 1A-1B

 Mecze koszykówki 3x3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m x 15m, na jeden kosz. Na 
boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. W odległości 6,75m.



 Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z 
graczy uprzednio zgłoszonych do turniej, a zakończyć posiadając w składnie co najmniej 2 
zawodników.

 O tym która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza decyduje losowanie.

 Każdy uzyskany kosz to 1 pkt. Za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75m) zalicza 
się 2 pkt. Graczowi w trakcie rzutu nie wolno dotknąć tej linii.

 Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej 
drużyny jest dozwolona.

 Mecze sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatorów.

 Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i 
serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.

 Złośliwe faule będą karane rzutem osobistym za 1 pkt. Oraz przekazaniem po rzucie piłki 
drużynie pokrzywdzonej.

 Brutalność w grze lub niesportowe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może skutkować
jej wykluczeniem.

 Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut osobisty za 1 pkt.

 Przepisy gry obowiązują wg. Przepisów PZKosz chyba, że organizator zastrzega to w 
regulaminie.

NAGRODY ZESPOŁOWE:

 Puchary dla 3 drużyn ,  

 Dyplomy dla wszystkich drużyn,

 Medale dla wszystkich uczestników

NAGRODY INDYWIDUALNE:

  najlepszy zawodnik turnieju / statuetka + dyplom

 Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na terenie obiektu sportowego
podczas całego turnieju.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) 
poniesione w czasie trwania turnieju.

 Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.



  Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla zawodników.

  Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie obiektu sportowego odpowiada 
materialnie kapitan zespołu.

  Kapitan zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników 
swojego zespołu, co potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem na liście zgłoszeniowej 
do turnieju.

 Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą 
rozpatrywane w czasie jego trwania przez sędziów oraz organizatorów turnieju.


