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Regulamin turnieju koszykówki ulicznej „3x3” 

Wakacje 2021 

1. Organizator turnieju 

• Popularyzacja piki koszykowej jako formy rekreacji  

• OSiR Swiebodzice sp. z o.o. 

2. Terminy turniejów, miejsce rozgrywek, zapisy 

• 07.07.2021, 14.07.2021, 21.07.2021  

• Boisko Orlik w Świebodzicach ul. Rekreacyjna 1 

• Drużyny można zgłaszać  na boisku Orlik  przed rozpoczęciem turnieju 

3. Cel zawodów 

• Popularyzacja koszykówki 

• Aktywna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

• Promowanie zdrowego trybu życia 

4. Kategorie wiekowe 

• Kategoria  chłopców  urodzonych w 2007 roku i młodsi   godz.16:00-18:00 

• Kategoria mieszana: dziewczęta, chłopcy urodzeni w 2007 r i młodsi ( na boisku cały czas 

musi przebywać zawodniczka) godz.16:00-18:00 

• Kategoria  chłopców urodzonych w latach  2006, 2005, 2004,2003, 2002 

 godz.18:00-20:00 

• Kategoria open: osoby urodzone w  2003 roku i starsi godz.18:00-20:00 

5. Uczestnictwo 

• Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedstawić Organizatorom zawodów pisemną zgodę 

rodziców na udział w turnieju 

• Osoby pełnoletnie zobowiązane są przedłożyć Organizatorom turnieju własnoręcznie 

podpisane oświadczenie o braku  przeciwskazań  zdrowotnych do udziału w turnieju. 

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu turnieju 

• Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom 

Organizatora turnieju. 

6. Przebieg zawodów 

• Drużyna składa się z minimum 3 zawodników, maksimum 4 zawodników 

• Każdy zaliczony kosz to 1 punkt, kosz zdobyty za linii 6,75 m – 2pkt 

• Na boisku mogą grać maksymalnie 3 osoby, minimalnie 2 osoby 

• Przed rozpoczęciem meczu losuje się , która drużyna rozpocznie spotkanie 

• Gra toczy się do zdobycia przez jedna drużynę 11 pkt. lub trwa 10 minut 

• W przypadku remisu po upływie 10 minutowego czasu zarządzana jest dogrywka  „złoty 

kosz” 

• Po każdej zmianie posiadania piłki musi być ona odegrana za linie 6,75m . 

• Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie przeciwnika 
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• W turnieju nie liczy się przewinień osobistych zawodników, lecz po 7 przewinieniu 

drużyny każdy następny faul karany jest rzutem osobistym 

• W przypadku , gdy gracz zostanie sfaulowany i trafi do kosza, zalicza się punkt a piłkę 

oddaje przeciwnikowi 

• Faule umyślne karane  sa 1 rzutem wolnym i piłka z boku boiska. Taka sama kara spotyka 

drużynę przy wulgarnym  i obraźliwym zachowaniu w stosunku do Zawodników druzyny 

przeciwnej i sędziego zawodów 

7. System rozgrywek 

• System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 

8. Nagrody 

• Za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują 

9. Postanowienia końcowe 

• Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego 

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów 

Regulaminu 

•  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie 

ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy z Zawodników startując w Turnieju w pełni 

akceptuje Regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność. 
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