
REGULAMIN 
 II TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ – JELENIA  GÓRA 201 2

1. Mecze rozgrywane są na boiskach o wymiarach 9 x 9. Na boisku zaznaczona jest linia w
odległości 6 m od kosz oraz linia rzutów wolnych w odległości 4 m.

2. System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
3. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 punkt, za rzut zza linii 6 m – 2 punkty. 
4. Drużyna liczy 3 - 4 zawodników, w meczu uczestniczą 3 osoby (jeden rezerwowy )
5. Czas gry 10 minut . W przypadku remisu zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez jedną

z drużyn decydującego kosza ( punktów).
6. Drużyna wygrywająca losowanie będzie rozpoczynać grę a drużyna przeciwna  ewentualną

dogrywkę.
7. Faul karany jest stratą i wprowadzeniem piłki z boku przez drużynę przeciwną.
8. Za faul niesportowy lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki - o tych

przewinieniach decyduje sędzia obserwator.
9. Po każdym zdobytym koszu grę rozpoczyna drużyna która straciła kosza ( punkty). 

            Piłka musi wejść do gry przez przekroczenie linii 6 m . 
10. Podobne zasady dotyczą : zbiórka piłki po niecelnym rzucie przeciwnika, po przechwycie.
11. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników,  dozwolona jest dobitka po

niecelnym rzucie zawodnika drużyny własnej.
12. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie gdy drużyna atakująca

rozpoczyna akcję poza polem 6 m. Wejście i zejście zawodnika musi odbywać się w tym
samym miejscu. 

13. Każdej drużynie w  meczu przysługuje 30 sekundowa przerwa na żądanie. Czas gry zostaje
zatrzymany.  

14. Mecze szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzą sędziowie. W innych  kategoriach są
jedynie sędziowie obserwatorzy rozstrzygający sporne sytuacje.

15. Obowiązuje całkowity zakaz ,,wsadów”  piłki do kosza, za wyjątkiem boiska centralnego.
16. Karą za dokonanie wsadu jest przewinienie techniczne dla zawodnika.
17. W turnieju nie mogą  brać udział zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PLK, PLKK.
18. Zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich muszą posiadać dokument ze

zdjęciem ( legitymację, dowód osobisty, paszport).
19. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w karcie uczestnictwa ze stanem

faktycznym, drużyna zostaje automatycznie wykluczona z turnieju. 
20. Tylko kapitan drużyny upoważniony jest do reprezentowania jej we wszystkich sprawach.

      21. Każdy zawodnik otrzyma okolicznościową koszulkę. Wszystkie zespoły wodę mineralną.
           Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymają dyplomy i statuetki.
      22.Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatorów od nieszczęśliwych wypadków.
      23. Pierwsze 50 drużyn w kategoriach wiekowych 2000 – 2005 otrzyma piłki do kosza dla

każdego zawodnika. 
      24. Mecze będą prowadzone przez sędziów i  obserwatorów do których będzie należało:

− liczenie punktów
− mierzenie czasu gry 
− ostateczne podejmowanie decyzji spornych 
− decydowanie o przyznaniu rzutu wolnego i posiadania piłki 
− kontrolowanie prawidłowości zmian zawodników     

      25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w  regulaminie. 
W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników.



WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły  w następujących kategoriach wiekowych ( osobna
klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców):
- rocznik 2004 - 2005
- rocznik 2002 - 2003 
- rocznik 2000 - 2001
- rocznik 1997 - 1999
- rocznik 1994 – 1996
- open 
- family (2 rodziców i dziecka z rocznika 1999 i młodsze)

2. Nie ma ograniczeń w ilości zgłoszonych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Maksymalna liczba drużyn we wszystkich kategoriach łącznie - 150

3. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie a drużyna tylko w jednej kategorii wiekowej.
Ograniczenie nie dotyczy drużyn występujących w kategorii family.

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 12.09.2012 w wyznaczonych punktach karty
uczestnictwa, oświadczenia uczestników niepełnoletnich i wpłacenie wpisowego. Przy
zapisach do 08.09.2012 wpisowe wynosi 10 złotych od  drużyny płatne przy składaniu
karty, przy zapisach w terminie 09-12.09.2012 wpisowe wynosi 20 zł od drużyny.Punkty
przyjmowania kart uczestnictwa i wpłat na turniej:
- biuro działu organizacji imprez sportowych  MOS -u ul. M. C. Skłodowskiej 12 
 w godz. 8 -14 od poniedziałku do piątku
- biuro hali MOS ul. Sudecka 42 w godz. 7-22 (od poniedziałku do piątku)
- sekretariat MOS ul. Złotnicza  12 w godz. 7-15 (od poniedziałku do piątku)
- 08-09.09.2012 (sobota, niedziela) – hala MOS ul. Sudecka 42 w godzinach 12.00 – 18.00 

5. Mecze eliminacyjne odbędą się  w sobotę 15.09.2012 r na pl. Ratuszowym od
 godz. 10.00. Mecze finałowe odbędą się w niedzielę 16.09.2012 w tym samym miejscu.

6. Zawodnicy zostaną ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
8. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych

obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów, sędziów a także
zachowania ,,fair play”.

9. Zawodnicy zbierają się  dnia 15.09.2012 ( sobota) o godz. 9.30 w miejscu rozgrywek.
10. Na tablicy ogłoszeń zostanie podana informacja o kolejności gier w poszczególnych

kategoriach wiekowych.
 


