
TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH  

O PUCHAR BURMISTRZA MIEROSZOWA  

„BASKET DLA KAŻDEGO”  

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR: 

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 

 

2. CELE TURNIEJU: 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 popularyzacja koszykówki w Gminie Mieroszów jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 integracja środowiska poprzez sport,  

 możliwość zaprezentowania swoich umiejętności koszykarskich podczas rywalizacji sportowej, 

 promocja koszykówki wśród mieszkańców. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE  

Turniej będzie rozgrywany na boisku do koszykówki przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie.  

Data: 28.08.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia: 10.00 

W razie niekorzystnych warunków pogodowych turniej rozgrywany będzie na hali sportowej przy                                                   
ul. Hożej 4  w Mieroszowie. 
 

4. SYSTEM ROZGRYWKI 

 Zasady gry identyczne jak w streetballu, punkty liczymy jak w koszykówce 3X3 (czyli: rzut wolny - 1 pkt., rzuty 

z pola - 1 pkt., rzuty zza linii 6,75m - 2 pkt.). 

 Mecz: 2x 10 min. (przerwa 2 min.), półfinał i finał. 

 Gra na jeden kosz  obrębie połowy boiska.  

 Akcje każdej drużyny poprzedza wyjście piłki poza linię 6,75 m i co najmniej jedno podanie do partnera. 

 Dopuszcza się pierwszą piłkę po straconym koszu jako tzw. wolną (kwestia umówienia się danych drużyn). 

 Czas zatrzymywany jest wyłącznie w 3 przypadkach podczas meczu:  

 na rzuty wolne, 

 na przerwę na żądanie (2 przerwy), 

 w przypadku dłuższej, nieprzewidzianej przerwy w grze. 

 W szczególnych przypadkach (np. przy wyrównanym wyniku) dopuszcza się możliwość zatrzymywania czasu 

gry w ostatniej minucie meczu.  

 5 faul danej drużyny w jednej połowie oznacza rzuty wolne dla drużyny przeciwnej; 5 faul zawodnika wyklucza 

go z dalszej gry. 

 Pozostałe zasady gry wynikają z przepisów FIBA. Punktacja (ważna w rozgrywkach „każdy                                                             

z każdym”): zwycięstwo - 2 pkt., porażka – 1 pkt., walkower – 0 pkt.).  
 

5. KATEGORIE WIEKOWE   

Zawodnicy powyżej 18 roku życia. Dozwolone są również drużyny mieszane. 

 

 

 



 

6.  ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2021 r. pod adresem mailowym 
mck@mck.pl lub przez kontakt telefoniczny z organizatorem turnieju: 510 080 309.  

Drużyna: zgłoszona kadra od 3 do 5 zawodników (3 na boisku + mac 2 rez.). Dopuszcza się zamianę max. 1 zawodnika 
w składzie podczas trwania rozgrywek.  

Podstawą do zgłoszenia zespołu jest dokonanie wpłaty z tytułu wpisowego w kwocie 20 zł za drużynę do 

23.08.2021 r. na konto bankowe: 7583 9500 0100 2436 9620 0000 01. W tytule należy wpisać nazwę 

drużyny oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.  

Drużyna, która wpłaci pierwsza kwotę na konto bankowe będzie brana pierwszorzędnie do zapisów. Drużyny nie 
będą ubezpieczone – udział na własną odpowiedzialność.  

 

7. NAGRODY 

W turnieju przewidziano nagrody w postaci pucharów za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich 

uczestników. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną, dekoracje, prowiant (woda itp.) – z uwzględnieniem zasad reżimu 

restauracyjnego, a także obsługę sędziowską.  

 

8. ZASADY W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19: 

Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym związanym z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Uczestnicy 

zostaną zobligowani do przestrzegania panujących zasad:  

1) Przy podpisywaniu oświadczenia należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m! 

2) Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie maseczki oraz korzystania ze środków 

dezynfekujących podczas trwania turnieju piłkarskiego!  

3) Podczas gry nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Należy jednak przestrzegać zasad bezpieczeństwa                                 

i zachowywać w miarę możliwości - dystans społeczny.  

*OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWNIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU. NA OBIEKCIE NIE 

MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ŻADNA Z OSÓB TOWARZYSZĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU I INYYCH ŚRODKÓW.                          

W RAZIE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD, ORGANIZATOR MA PRAWO WEZWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH ZA 

ZŁAMANIE PRZEPISÓW.  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przy ustalaniu klasyfikacji, końcowej obowiązują aktualne przepisy PZPN. Zawodnicy biorą udział                                                          

w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Mieroszowskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne wypadki powstałe w trakcie rozgrywek zawodników. W Turnieju Trójek Koszykarskich „Basket dla 

każdego” o puchar Burmistrza Mieroszowa obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej za niesportowe 

zachowanie zawodników oraz osób odpowiedzialnych odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo 

do wykluczenia danej drużyny z rozgrywek bez zwrotu kwoty wpisowego, ani jego części. Sprawy sporne wynikłe w 

trakcie rozgrywek ostatecznie rozstrzyga przedstawiciel organizatora spożywanie alkoholu, nieodpowiednie 

zachowanie w stosunku do sędziego, organizatora, lub innych osób może spowodować dyskwalifikację drużyny, 

decyzję podejmuje organizator oraz sędzia. Aktualne wyniki oraz tabela będą zamieszczane na stole sędziowskim. 

 

W imieniu Organizatora 

Mieroszowskie Centrum Kultury 


