
Regulamin 

Turnieju Koszykówki 3x3  

SMC & Tarnovia Basket 3x3 Day 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Turniej Koszykówki SMC & Tarnovia Basket 3x3 Day jest Klub Sportowy Tarnovia 

Basket. 

Osoba kontaktowa po stronie organizatora: Szymon Drobina, tel. 664 467 818, mail: 

tarnovia.basket@gmail.com 

II. CEL IMPREZY  

Celem turnieju jest aktywizacja fizyczna mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne i okolic, promocja 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocja koszykówki w odmianie 3x3, promocja koszykówki i 

sportu. 

III. TERMIN I MIEJSCE  

17 września, godz. 13.00 (kategoria Junior), 15.00 (kategoria Open), boiska Orlik w  Przeźmierowie 

(róg ul. Leśnej i Ogrodowej).  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych turniej 

zostanie rozegrany w hali w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 46/48. 

IV. UCZESTNICY  

Uczestnikami w kategorii Open mogą być osoby w dowolnym wieku, a w kategorii Junior urodzone w 

roku 2007 i młodsze. 

V. ZGŁOSZENIA  

Do turnieju SMC & Tarnovia Basket 3x3 Day może przystąpić drużyna, która dokonała zgłoszenia 

poprzez formularz udostępniony przez organizatora. Formularz organizator udostępnia po wstępnym 

zgłoszeniu drużyny dokonanym poprzez kontakt mailowy na adres tarnovia.basket@gmail.com, 

kontakt poprzez portal Facebook lub kontakt telefoniczny z organizatorem (tel. 664 467 818). 

2. Do turnieju zostaną dopuszczone drużyny, które w dniu rozgrywania turnieju dostarczą oryginał 

formularza podpisany przez wszystkich członków drużyny i/lub opiekunów prawnych. 

3. Zespół przystępujący do turnieju zgłasza skład personalny w liczbie minimum 3 osób, maksimum 4 

osób do wybranej kategorii: 

1) Open (dowolny wiek uczestników) 

2) Junior (uczestnicy urodzeni w 2007 roku i później) 

4. W przypadku gdy członkami drużyny są osoby niepełnoletnie zespół musi posiadać w czasie 

turnieju na terenie jego organizacji pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być pełnoletni członek 

zespołu. W zgłoszeniu zespół podaje imię i nazwisko członków drużyny, rok urodzenia członków, 

wskazuje kapitana i podaje kontakt telefoniczny do kapitana oraz nazwę drużyny i w przypadku 

niepełnoletnich członków drużyny dane opiekuna prawnego (imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon 

kontaktowy). 

 



5. Organizator cyklu ma prawo do zmiany nazwy drużyny, jeśli uzna, że jest ona obraźliwa lub 

niecenzuralna.  

7. Warunkiem uczestnictwa drużyny w turnieju jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 zł 

od drużyny w kategorii Junior i 150 zł od drużyny w kategorii Open. Opłaty należy wnosić do dnia 

15.09.2021 na rachunek bankowy organizatora, który zostanie udostępniony po przesłaniu 

zgłoszenia. 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK  

1.Turniej rozegrany zostanie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z każdym”, w 

jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze play-off, w których przegrywający odpada, z 

wyłączeniem zespołów przegrywających w półfinale – te rozegrają mecz o trzecie miejsce. Zespoły do 

grup zostaną przydzielone wg losowania. 

2. Maksymalna ilość drużyn, która może wziąć udział w turnieju  w kategorii junior to 6 zespołów, w 

kategorii Open to 12 zespołów 

3. Informacja o ilości zespołów w grupach zostanie podana na stronie 

www.facebook.com/tarnoviabasket przed turniejem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemy rozgrywek po wpłynięciu zgłoszeń i 

poinformowania drużyn o zmianie systemu w momencie odprawy technicznej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rywalizacji w kategorii Junior w przypadku 

zgłoszenia do turnieju mniej niż 4 drużyn. 

VII. PRZEPISY I ZASADY GRY  

Mecze turnieju zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy gry FIBA 3x3. 

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE  

1.W turnieju stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry FIBA 3x3 oraz Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZKosz. Decyzje związane z przebiegiem gry, wynikające z przepisów gry FIBA 3x3, 

podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub 

odwoławczej.  

2.W sprawach nie objętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzje podejmuje Komisarz Zawodów, do 

kompetencji, którego należy w szczególności:  

a) weryfikacja uczestników zawodów,  

b) rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,  

c) nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,  

d) ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,  

e) rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile 

merytoryczna ocena możliwa jest na miejscu.  

3. W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  

a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje 

wykluczeniem zawodnika z danego meczu,  



b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje 

wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisarz Zawodów 

na wniosek sędziego meczu),  

c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje 

wykluczeniem zespołu z turnieju,  

d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole, stwierdzony po weryfikacji zawodników (np. udział 

zawodnika w dwóch zespołach), skutkuje dyskwalifikacją zespołu z turnieju i weryfikacją jego spotkań 

jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego.  

3.Sędziego Zawodów i Komisarza Zawodów wskaże organizator. Osoby te nie muszą posiadać 

uprawnień nadanych przez PZKosz do pełnienia takich funkcji. 

IX. OŚWIADCZENIA DLA CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 

Warunek dopuszczenia drużyny do turnieju jest dostarczenie w dniu turnieju podpisanego przez 

członków drużyny i/lub ich opiekunów prawnych oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika Turnieju 

Koszykówki 3x3 Tarnowo Podgórne Cup w trakcie trwania epidemii Covid19. Oświadczenia zostaną 

dostarczone przez organizatora kapitanowi drużyn w formie elektronicznej po zgłoszeniu drużyny. 

X. KONKURSY  

W trakcie turnieju dla uczestników przeprowadzony zostanie konkurs rzutów z dystansu oraz konkurs 

„Skills Challenge”. Zgłoszenia do konkursu można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursie.  

X. NAGRODY  

Zwycięskie drużyny otrzyma nagrody rzeczowe. Pula Nagród w Kategorii Open wynosić będzie 1800 

zł, a w kategorii Junior 900 zł. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dla kategorii Junior: 

a) Zespoły biorące udział w turnieju proszone są o posiadanie koszulek w podobnym kolorze w 

ramach danej drużyny 

b) Weryfikacja zespołów w kategorii Junior odbędzie się w godzinach 13.00-13:15,  

c) Odprawa techniczna kategorii Junior odbędzie się o godzinie 13:15  

d) Pierwsze mecze odbędą się około 13.30 

2. Dla kategorii Open: 

a) Zespoły biorące udział w turnieju proszone są o posiadanie koszulek w podobnym kolorze w 

ramach danej drużyny 

b) Weryfikacja zespołów w kategorii Open odbędzie się w godzinach 15.00-15.20,  

c) Odprawa techniczna kategorii Open odbędzie się o godzinie 15:20  

d) Pierwsze mecze odbędą się około 15.30 



3. Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry 

niezgodnie z regulaminem;  

4. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 

powstałe w trakcie turnieju;  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian 

zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach regulaminie;  

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;  

7. Uczestniczy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego 

założenia;  

8. Za rzeczy pozostawione przez uczestników bez opieki w czasie trwania turnieju i na jego terenie 

Organizator nie odpowiada 

 


