
REGULAMIN PUCHARU ŚWIECIA  

W KOSZYKÓWCE 3x3 (STREETBALL) 

MĘŻCZYZN I KOBIET  

O PUCHAR  PREZESA AKADEMII KOSZYKÓWKI ŚWIECIE  

Z OKAZJI REAKTYWACJI AKADEMII KOSZYKÓWKI 

ŚWIECIE 2021 

 

I. Cel rozgrywek  

Celem turnieju koszykówki jest stworzenie warunków do czynnego, bezpiecznego 

wypoczynku i zarazem sportowej rywalizacji w duchu fair play poprzez grę w koszykówkę 

seniorów.  

Turniej ma na celu popularyzację koszykówki w powiecie Świeckim 

 

II. Nagrody: Puchar dla zwycięzców w kat. Mężczyzn Kobiet + nagrody pieniężne 

(uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn); Miejsca 2 i 3 nagrody rzeczowe;  

Statuetki dla MVP Turnieju. 

 

III. Organizator  

1. Organizatorem turnieju jest Akademia Koszykówki Świecie 

2. OKSiR Świecie 

3. Vistula Park Świecie 

4. Orlik Marianki 

5. UM Świecie 

6. Starostwo Powiatowe 

Patron Medialny: nswiecie 

 

IV. Miejsce rozgrywania turnieju pucharowego.  

Orlik Marianki  w Świeciu, al. Jana Pawła 8 

 

V. Termin 

13.06.2021r. (NIEDZIELA) 

(w godz. 09.00-17.00) 

 

VI. Warunki uczestnictwa  

1. W Turnieju  streetballa mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem seniorów  

od 1 ligi centralnej wzwyż  

2. Pisemne zgłoszenie drużyny należy nadesłać do organizatora na e-mail: 

ak.swiecie@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 11.06. 2021r. do godz. 20.00.  

3. Drużyna musi liczyć minimum trzech zawodników. 

 4. Skład powinien zawierać imię i nazwisko, pełną datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Jeśli 

nie zostanie w pełni podany w wyznaczonym terminie, drużyna nie będzie mogła przystąpić 

do rozgrywek aż do momentu jego uzupełnienia. 

5. Zmian w składach można dokonywać do 13.06.2021r. do godz. 8.00 – należy wysłać maila 

na adres ak.swiecie@gmail.com . Po tym terminie złożone u organizatora składy są 
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ostateczne.  

6. Każdy zespół obowiązuje wpłacenie wpisowego w wysokości 20 zł od każdego zawodnika 

płatne przed turniejem/najpóźniej przed rozegraniem pierwszego meczu. 

7. Drużyna musi posiadać jednolite koszulki z wyraźnymi numerami (od 00 do 99) 

przynajmniej z tyłu.  

8. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu 

korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Zawodnicy oraz trenerzy i 

opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także 

winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiekcie. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat 

materialnych odpowiada kapitan zespołu.  

9. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty 

zawodników wniesione do obiektów, w których rozgrywane są mecze.  

10. Organizator nie odpowiada za wszelkie urazy, kontuzje czy choroby uczestników podczas 

rozgrywek. Punkt pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim.  

11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

12. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie 

na użytek Turnieju  Koszykówki zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia  

29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 

 

VII. Przepisy gry  

1. Puchar rozgrywany będzie według aktualnych przepisów PZKosz. i FIBA z kilkoma 

zmianami wprowadzonymi przez organizatora.  

2. Mecz trwa do zdobycia przez zespół dominujący 21 punktów (rzut za 3 liczony jest za 2 

pkt.).  

3. Nie jest odmierzany czas 24 sekund na rozegranie akcji; w przypadku, gdy drużyna 

rozgrywa piłkę zbyt długo, sędzia głośno odlicza ostatnie 5 sekund, po czym przerywa grę.  

4. Przerwa na żądanie przysługuje 1 dla każdego zespołu -  minuta- na każdy rozgrywany 

mecz.  

5. Przewinienia drużynowe liczone są cały mecz po czwartym przewinieniu zespołu 

przysługuje każdorazowo 1 rzut osobisty.  

 

VIII System rozgrywek  

1. W rozgrywkach turnieju-streetballa 2021 weźmie udział max do12 zespołów M i K, które 

zostały zakwalifikowane przez organizatora i wypełnią wszelkie wymagane formalności.  

2. W pierwszym etapie po losowaniu; drużyny zagrają w II grupach każdy z każdym , 

następnie 1 i 2 zespół gr. A i B;  które zagrają na krzyż półfinały.  

3. W drugim etapie zespoły wygrywające zagrają o  I miejsce przegrywające z pierwszego 

etapu o III miejsce. 

 

IX. Sędziowie  

1 Wszystkie mecze będą sędziowane przez sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Koszykówki.  

2. Decyzje sędziów na boisku są ostateczne. Nie ma możliwości składania protestów. 

 



X. Prawa i obowiązki drużyn  

1. W trakcie turnieju 2021r. nie są możliwe zmiany w składzie.  

2. W przypadku braku jednolitych koszulek z wyraźnymi numerami, drużyna może być 

dopuszczona do gry tylko za zgodą sędziego głównego.  

3. Zabrania się gry we wszelkich nakryciach głowy, a także jakiejkolwiek biżuterii.  

4. Drużyna zostanie wycofana z turnieju jeśli:  

- pisemnie zrezygnuje z udziału, 

 - dwa mecze zostaną zweryfikowane jako walkowery z jakiegokolwiek powodu, w tym 

wskutek niestawiennictwa lub niepełnego składu (minimum 3 osób gotowych do gry 

najpóźniej 3 minut po planowym rozpoczęciu meczu).  

5. Po wycofaniu lub rezygnacji drużyny z jakiegokolwiek powodu nie przysługuje zwrot 

wpisowego.  

6. Rozgrzewka może być prowadzona na boisku bocznym piłkarskim.  

7. Dokument potwierdzający tożsamość powinien być przedstawiony na każde żądanie przed, 

w jego przerwie lub po zakończeniu meczu.  

8. Do sprawdzania dokumentu tożsamości uprawniony jest organizator, sędziowie, jak 

również kapitan drużyny przeciwnej w towarzystwie jednej z wyżej wymienionych osób. 

Kontrola może nastąpić do momentu podpisania przez sędziego głównego protokołu 

zawodów.  

9. Aby drużyna mogła przystąpić do meczu, o wyznaczonej godzinie musi mieć w składzie 

przynajmniej trzech gotowych do gry zawodników w przepisowych strojach. Drużyna, która 

nie spełnia tego obowiązku, nie zostaje dopuszczona do gry, a ostateczną decyzję podejmują 

sędziowie. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem.  

10. W czasie gry zezwala się przebywać na obszarze zmian drużyny wyłącznie wpisanym do 

protokołu meczu zawodnika rezerwowego oraz trenerowi.  

11. Drużyny są odpowiedzialne za porządek w szatniach orlika. 

 

XI. Kary dyscyplinarne  

1. Niezależnie od kary wymierzonej przez arbitrów przed lub w trakcie meczu, organizator 

może ponadto ukarać, zawodników, trenera lub całą drużynę, jedną z kar:  

- upomnienie,  

2. Za przewinienia techniczne oraz dyskwalifikujące zawodnik zobowiązany jest poddać się 

następującym karom:  

- za drugi faul techniczny - automatyczna dyskwalifikacja z kolejnego meczu. 

- każdy faul będzie rozpatrywany jednak indywidualnie po konsultacjach z sędziami,  

- w szczególnych przypadkach organizator może podjąć w każdym momencie decyzję o 

indywidualnej karze,  

- w szczególnych przypadkach, po konsultacjach z sędziami zawodnik może otrzymać zakaz 

gry w turnieju. 

 4. W przypadku ukarania ławki drużyny (trenera) faulem technicznym lub 

dyskwalifikującym, odpowiedzialność ponosi trener (kapitan kiedy drużyna nie ma trenera)  

i on jest zobowiązany do odbycia kary. 

 5. Zawodnik lub trener nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący 

zawody stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu, posiada broń lub inne przedmioty 



mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w sposób agresywny lub 

sprzeczny z dobrymi obyczajami. 

 

XII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator Turnieju ma prawo podejmowania decyzji w każdej kwestii wyraźnie nie 

uwzględnionej w oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę, wydanych przez PZKosz  oraz 

niniejszym regulaminie. Jemu przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu  

w kwestiach spornych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.  

3. Organizator rezerwuje sobie prawo do poza regulaminowej ingerencji w rażących 

przypadkach działania na szkodę idei ducha rozgrywek.  

4. Jeśli na skutek okoliczności niezależnych od organizatora rozgrywki w wyznaczonym 

terminie nie będą mogły się odbyć, organizator ligi powiadomi uczestników najpóźniej  

w przededniu zaplanowanego turnieju pucharowego. 

5. Organizator  zapewnia drużynom piłki do rozgrzewki.  

6. Od decyzji organizatorów nie przysługują odwołania. 

 

ORGANIZATOR: 

OKSiR 

AKADEMIA KOSZYKÓWKI 

ŚWIECIE 


