REGULAMIN
VIII Zimowego Turnieju Koszykówki
1. Cel:
-popularyzacja piłki koszykowej
-propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
-popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji wśród młodzieży.
2. Organizatorzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
3. Termin i miejsce:
- 15 luty 2018 r. (czwartek), godzina 9.00
- Hala Widowiskowo Sportowa OSiR w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 40.
4. Uczestnictwo:
- turniej rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych: roczniki 2005 i młodsi (szkoła podstawowa),
roczniki 2002 i młodsi (gimnazjum).
- drużyna liczy 3 osoby + 1 rezerwowy;
- dopuszcza się rozgrywanie meczów w składach mieszanych;
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów.
Wszyscy uczestnicy turnieju nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
sportowych;
- zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w dniu zawodów.
5. System rozgrywek:
- Turniej rozegrany zostanie systemem grupowo-pucharowym, lub grupowym „każdy z każdym”.
Ostateczny system rozegrania poszczególnych kategorii, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
drużyn i ustalony zostanie w dniu zawodów.
- Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach 10m x 10m na jedną tablicę. Łukowa linia, odległa od
pionowej osi symetrii tablicy o 6,25m, dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (na wewnątrz) i strefę
rzutów za 2 pkt. (na zewnątrz).
- Mecz trwa 15 minut lub do momentu, gdy jedna z drużyn zdobędzie 15 pkt.
- Aby mecz się rozpoczął, każda drużyna musi mieć 3 zawodników na boisku. Drużyna przegrywa mecz
walkowerem, jeżeli na boisku nie pojawi się 3 zawodników gotowych do gry. W przypadku walkowera
wynik zostanie zapisany jako w-0 lub 0-w (gdzie „w” oznacza wygraną).
- Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie podczas przerw w grze.
- Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.
- Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie podczas przerw w grze.
- Rozgrzewka trwa 5 minut i odbywa się na boisku na którym zostanie rozegrany mecz.
- Złośliwy faul jest karany rzutem osobistym za 1 pkt. i przyznaniem piłki po rzucie drużynie
poszkodowanej faulem.
- Dwa złośliwe faule tego samego zawodnika powodują usunięcie tego zawodnika z gry w danym
meczu.
- Jeżeli na koniec regulaminowego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana
dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która
jako pierwsza zdobędzie 2 pkt. w dogrywce, wygrywa mecz.
- Wszelkie pozostałe zasady gry zgodnie z Przepisami gry w koszykówkę 3x3 FIBA.
6. Nagrody:
- za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają medale,
- najlepszy zawodnik turnieju w każdej z kategorii otrzyma statuetkę.
7. Postanowienia końcowe:
- Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
- Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
- Zgłoszenie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator w dniu zawodów.

