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Regulamin 

 II edycji Turnieju Koszykówki Streetball Wodzisław 2016 organizowanego                   

w ramach  obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy 

 

  

1.ORGANIZATORZY TURNIEJU :  

 

 Polskie Centrum Mediacji Oddział w Wodzisławiu Śląskim 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śląskim  

 

2. OGÓLNE CELE: 

 kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży poprzez aktywność sportową                     

i rekreacyjną;  

  integrowanie środowiska młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej; 

 podniesienie poziomu świadomości młodzieży w zakresie  kibicowania bez agresji 

oraz zasad fair play; 

 włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy 

 

3. UCZESTNICY: 

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU:  

 

 Przewiduje się następujące kategorie wiekowe: gimnazja – drużyny dziewcząt                     

i chłopców, szkoły średnie – drużyny męskie i żeńskie. Uczestnicy muszą potwierdzić status 

ucznia (legitymacja szkolna). Wszyscy muszą posiadać dokument tożsamości oraz 

wypełnioną kartę zgłoszenia.  Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć organizatorom 

zawodów pisemną zgodę rodziców na  udział w zawodach (wzór dostępny  w sekretariacie 

szkoły oraz na stronie internetowej). Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani                       

do przestrzegania Regulaminu. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego 

podporządkowania się decyzjom sędziów i  organizatorów zawodów.  Każdy zawodnik bierze 

udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni                              

na  odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.  
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6.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:  

 

 Drużyny składają się z trzech zawodników + jeden rezerwowy.  

 

 Drużyna, która zdobędzie pierwsza 12 punktów wygrywa mecz. Mecz kończy się              

po 10 minutach w sytuacji kiedy żadna z drużyn nie zdobędzie 12 punktów.  

 W przypadku uzyskania remisu przeprowadzona zostanie dogrywka trwająca  3 min.  

 Każda drużyna powinna wyznaczyć swojego kapitana, który będzie ją reprezentował 

w sporach. 

 Każdej z drużyn przysługuje jedna jednominutowa przerwa na żądanie. 

 

 W polu mogą grać maksymalnie 3 osoby, zmiany nie muszą być zapowiadane 

sędziemu.  

 

 Mecz odbywa się na jeden kosz.  

 

 Po zbiórce zawodnik musi wyjść za pole trzech punktów by rozpocząć nową akcję.  

 

 Punkty są liczone pojedynczo, rzut zza linii 3 punktów będzie liczony za 2.  

 

 W przypadku remisu o wyniku decydują serie rzutów osobistych po trzech 

zawodników, jeżeli w pierwszej turze nie zostanie wyłoniony zwycięzca wykonywane 

są rzuty na zmianę do pierwszego błędu.  

 

 Za popełniony faul zawodnik sfaulowany wykonuje rzut osobisty za 1 punkt.  

 Zawodnik popełniający 4 faule w meczu schodzi z boiska do jego końca.  

 Brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny podczas turnieju 

może doprowadzić do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji 

organizatora. 

 Z uwagi na specyfikę zawodów ulicznych przewiduje się  tolerancję: przy zagraniu 

nogą, przy faulu w ataku, przy ruchomej zasłonie, przy faulu, który nie wpływa na 

przebieg gry, przy popełnianiu błędu kroków.  

 

 Interpretacja wymienionych wyżej błędów należy tylko i wyłącznie do sędziego 

prowadzącego mecz.  

 

 System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn w każdej kategorii 

wiekowej.  

 

6. Postanowienia końcowe:  

 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.  
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 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów wypadki                

i ich skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy.  

 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 

obecności na  boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów. 

 

 W sprawach, których nie opisuje Regulamin  decydują Organizatorzy w porozumieniu 

z Sędzią Głównym zawodów.  

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy.  

 

 Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 

 


