TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

REGULAMIN
1.

Cel:
1. Integracja środowiska koszykarskiego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Data i miejsce:

20.08.2022 r.
Bolesławiec
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,

3. Organizator:

MOSiR Bolesławiec
59-1 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, www. mosir.boleslawiec.pl
Biuro organizacyjne:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, www.mosir.boleslawiec.pl
tel./fax +48 75 732 3886, e-mail: lukasz.wos@mosir.boleslawiec.pl
Biuro zawodów:
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bolesławcu,
czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 9.00

4. Patronat
honorowy:

Piotr Roman

– Prezydent Miasta Bolesławiec

5. Uczestnictwo:

1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu wiek,
miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający
licencje sportowe.
1. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów
2. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. W
przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział na
własną odpowiedzialność (dotyczy zgłoszeń indywidualnych).
4. Uczestnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości ze
zdjęciem.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia w dniu imprezy wyłącznie na kartach zgłoszeniowych do
9.45 - do pobrania w Biurze Organizacyjnym: MOSiR przy ul.
Spółdzielczej
2
w
Bolesławcu
oraz
na
stronie
www.mosir.boleslawiec.pl

8. Opłaty:

Udział w turnieju jest bezpłatny (nie obowiązuje opłata wpisowa)

9. Kategorie
OPEN MĘŻCZYZN
OPEN KOBIET
KADET do lat 16
10. Zasady
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn w
kategorii,
- czas gry ustalony zostanie po zamknięciu zgłoszeń
- drużyna składa się z 4 zawodników (3 grających i 1 rezerwowy),
- w turnieju stosuje się wszystkie przepisy gry 3X3 FIBA,
- decyzje związane z przebiegiem gry podejmuje sędzia zawodów,
- losowanie pomiędzy kapitanami zdecyduje o tym, której drużynie
przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna,
która wygra losowanie, ma prawo wybrać posiadanie piłki na
rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki,
- gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt. lub przez 15
minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania.
W razie remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia
przez którąkolwiek z drużyn dwóch punktów,
- po błędzie i faulu piłkę otrzymuje drużyna przeciwna za linią rzutów
za 2pkt, poprzez tzw. checkball,
- po straconym koszu tylko zawodnik z piłką musi wyjść co najmniej 1
nogą za linię rzutów za 2 punkty. W powyższej sytuacji zawodnik musi
kozłować lub podać do partnera, a piłka może być zabierana przez
przeciwników z wyjątkiem obszaru w „półkolu bez szarży”,
- jeżeli piłka nie wyjdzie za linię rzutów za 2 pkt i piłka wpadnie do
kosza to zostaje popełniony błąd i punkty nie zostają zaliczone,
- każda drużyna ma do wykorzystania w meczu jedną półminutową
przerwę. Drużyna może wziąć przerwę na żądanie, gdy jest w
posiadaniu piłki.
-w sytuacji piłki przetrzymanej piłka zostanie przyznana drużynie
obrony.
- czas zatrzymywany jest na rzuty wolne w ostatniej minucie, przerwę
na żądanie oraz kiedy według obserwatora sytuacja będzie tego
wymagać (np. kontuzja zawodnika).
- w przypadku kiedy drużyna popełniła 5 fauli w meczu każdy kolejny
faul na zawodniku nie będącym w akcji rzutowej będzie karany 1
rzutem wolnym za 1 pkt.
- zawodnikowi faulowanemu w akcji rzutowej zostanie przyznany 1
rzut wolny:
* za 1 pkt w przypadku faula w akcji rzutowej za 1 pkt
* za 2 pkt w przypadku faulu w akcji rzutowej za 2 pkt
* gdy rzut jest celny, punkty zostają zaliczone i nie przyznaje się
rzutów wolnych
- za faul techniczny, niesportowy, dyskwalifikujący drużyna
poszkodowana otrzyma 1 rzut wolny za 1 pkt oraz posiadanie piłki.
Zawodnik, który otrzymał 2 faule techniczne lub niesportowe zostaje
zdyskwalifikowany z meczu. Zawodnik, który otrzymał faul

dyskwalifikujący zostaje zdyskwalifikowany z całego turnieju,
- jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje
nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem
dogrywki będzie miała miejsce półminutowa przerwa. Drużyna, która
jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.
11. Nagrody:
Miejsca I – III w kategoriach wiekowych: puchary, dyplomy
12. Świadczenia

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie organizator
zapewnia

dodatkowe:
- opiekę medyczną,
- wodę mineralną,
13. Finansowanie:

- Gmina

14. Szatnie

1. Szatnie zorganizowane będą w namiotach na Pl. Piłsudskiego.
2. Rzeczy do depozytu oddawać można w workach przygotowanych
przez organizatora (do pobrania w biurze zawodów) od godz. 9.45.
3. Depozyt można odbierać na podstawie numeru startowego po
zakończeniu ceremonii dekoracji do godz. 14.30.
4. Zgubienie numeru startowego zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
5. Za rzeczy, które nie znajdują się w depozycie w szatni organizator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

15. Postanowienia
końcowe

Miejska Bolesławiec

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne
powstałe w trakcie trwania imprezy,
- wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
regulaminu turnieju,
- odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny turnieju,
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować uczestników w formie komunikatów
ustnych i pisemnych (Biuro zawodów),
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
- organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i
kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju,
- organizator turnieju zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie
kwestii nie ujętych w regulaminie,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator informuje o możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej
przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie
rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy i kibice imprezy, oraz
ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na wydarzenie.
Organizatorowi
przysługuje
pełne
prawo
wykorzystania
zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

