
R E G U L A M I N 
II TURNIEJU STREETBALL OPEN WOJNICZ 2016 

 

I. Cel: 
1. Popularyzacja koszykówki ulicznej jako formy spędzania wolnego czasu zarówno przez młodzież 
jak i osób dorosłych. 

2. Wzajemna integracja pasjonatów koszykówki obu płci. 

3. Promocja koszykówki w systemie 3X3 

II. Organizator: 
Organizatorem zawodów jest: Gminny Ośrodek Kultury – Lucjan Hajdo, Animator i opiekun 
Orlika – Przemysław Setlak. 

III. Patronat medialny: 
1. Sportowy Wojnicz 

IV. Termin: 
- Turniej odbędzie się 25.09.2016 r. (niedziela) 

- Rozpoczęcie zawodów o godzinie 12.00 

V. Miejsce: 
Orlik w Wojniczu 

VI. Uczestnictwo: 
Zawody są podzielone na dwie kategorie kobiety i mężczyźni, minimalny wiek uczestnika od 

rocznika 2000. 

Drużyna powinna liczyć 3 osoby. 

VII. Zgłoszenia: 
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn: Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane pod 
nr. tel. 500125537 Lucjan Hajdo,   lucek.h@wp.pl ,  facebook,  oraz pod nr. tel. 604080186 
Przemysław Setlak. 
Należy podać obowiązkowo nazwę drużyny imiona i nazwiska oraz datę urodzenia zawodników. 

Należy również wskazać kapitana drużyny wraz z numerem kontaktowym. Regulamin dostępny na 

stronie internetowej organizatora www.sport.wojnicz.pl. 
Osoby niepełnoletnie musza bezwzględnie posiadać w dniu zawodów podpisaną zgodę rodziców na 

udział w turnieju. Dokument do pobrania na stronie organizatora: www.sport.wojnicz.pl. Każdy 

uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości. Ilość zespołów ograniczona decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

VIII. System rozgrywek: 
System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszonych zespołów. 

X. Nagrody: 
W Turnieju przewidziano puchary, medale, dyplomy oraz niespodzianki i gadżety ufundowane 

przez sponsorów. 

XI. Postanowienia końcowe: 
1.Zawody rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9x9 m, na jeden kosz. Przerywana 

łukowa linia, odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6 m, dzieli boisko na strefę rzutów za 

1 pkt. (wewnątrz linii) i strefę za 2pkt. (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z linii 

oddalonej od tablicy o 4m. 

2. System rozgrywek: Rozgrywki są prowadzone w kategorii open, Eliminacje – system każdy 

z każdym, Finały – w zależności od ilości drużyn. O ewentualnym  podziale drużyn na grupy 

zdecyduje losowanie. Zwycięzcy półfinałów,  rozegrają finał , podczas gdy przegrani będą 

toczyli walkę o trzecie miejsce. 

 

3. Każdy mecz trwa 15 minut lub do zdobycia przez jedną z drużyn 20 pkt. Czas jest 

zatrzymywany na przerwy w grze np. rzuty osobiste, czas dla drużyny itp. 
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4. W przypadku, gdy żadna drużyna nie zdobędzie 20 punktów, a czas na grę minie liczy się 

wynik końcowy. Wygrywa drużyna, która zdobyła większą liczbę punktów. 

 

5. W przypadku remisu po upływie czasu doliczana jest 1 minuta gry. 

 

6. Każda drużyna na rozegranie akcji ma 24 sekund. Czas liczony jest od przejęcia piłki do 

momentu kontaktu piłki z tablicą lub obręczą. W przypadku nie oddania rzutu w tym czasie 

drużyna traci piłkę na rzecz drużyny przeciwnej. 

 

7. Po niecelnym drugim rzucie osobistym którakolwiek drużyna zbierze piłkę musi wyjść za 

linię rzutów za 3 ptk. ( w przypadku turnieju 2 ptk). 

 

8. Każda drużyna ma prawo do dwóch przerw w grze na życzenie, trwających po 1 minucie 

każda. Przerwę można zażądać tylko wtedy gdy drużyna która chce wziąć czas jest w 

posiadaniu piłki. 

 

9. Wszystkie mecze na poszczególnych boiskach, rozgrywane są równocześnie. 

 

10. Każda gra musi rozpocząć się z udziałem 2 drużyn 3-osobowych. 

 

11. Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużyny w przypadku stwierdzenia 

wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, 

bądź podania przez kapitana drużyny danych niezgodnych z prawdą. 

 

12. Rozgrzewka obu drużyn przygotowujących się do gry odbywa się na tym samym boisku, 

na którym rozgrywany będzie mecz. Tylko drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo 

przebywać na boisku do gry. 

 

13. Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona. Zmiany można dokonać jedynie 

w czasie przerwy w grze, po zdobyciu kosza lub gdy drużyna jest w posiadaniu piłki i wyraźnie 

komunikuje zmianę zawodnika. 

 

14. Tylko kapitan drużyny jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszystkich 

sprawach i sporach. 

 

15. Rzut monetą decyduje, która drużyna rozpoczyna grę posiadając piłkę na zewnętrznej 

linii 6m. 

 

16. Po niecelnym rzucie przez drużynę atakującą możliwe jest ,,dobicie" piłki bez 

wychodzenie za linię trzech punktów. 

 

17. W przypadku przechwytu piłki oraz po bloku należy wyjść za linię rzutów za 3 punkty ( w 

przypadku turnieju 2 punkty). 

 

18. Faule zgłaszane są przez samych zawodników. Złośliwe faule zauważone przez 



obserwatora gier są karane utratą piłki. W przypadku kilka faulów z rzędu przez jednego 

zawodnika faulujący może zostać wykluczony z danego meczu po uprzednim zwróceniu 

uwagi przez sędziego. 

 

19. Wszelkie wznowienia gry, jak i rozpoczęcia gry następują w sposób jednakowy z końca 

boiska (po zdobytym koszu, po faulu zwykłym, po aucie, po przejęciu piłki). Jakakolwiek 

zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki 

poza 6m wg zasady punktu 16. 

 

20. Rozpoczęcie jak i wznowienie gry polega na ustawieniu całej drużyny - która zdobyła 

punkt, faulowała lub wyrzuciła piłkę na aut - wewnątrz linii 6m i oddaniu piłki drużynie 

przeciwnej, ustawionej poza linią 6 m. 

 

21. Brutalność w grze lub złe zachowanie danej drużyny podczas turnieju może doprowadzić 

do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji sędziego głównego. 

 

22. Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej. 

 

23. Drużyny zakwalifikowane do gry powinny przestrzegać w czasie gry zasad fair play. 

 

24. Wszelkie spory rozstrzygane są ostatecznie na miejscu przez sędziego głównego. 

 

25. Nad przebiegiem meczu czuwa sędzia, który liczy punkty, dysponuje czasem, liczy faule i 

kontroluje całą grę. 

26. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy 

do gry niezgodnie z regulaminem. 

27. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju. 

28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych 

zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach. 

29. Każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest warunkiem 

przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w turnieju  Streetball 

30. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada. 

31. Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się, 

dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem. 

32. Organizator zabezpiecza piłki meczowe. 

33. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

Odpowiedzialności 


