
REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI  

GÓRA KALWARIA 11.05.2014r. 

 

Informacje podstawowe:  

1. Cel:  

- tworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy 

psychofizycznej 

- popularyzacja gry w koszykówkę 

- integracja kilku pokoleń środowiska koszykarskiego 

2. Organizator:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii 

Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani" przy ZSZ w Górze Kalwarii 

3. Sponsor: Organizatorzy i Sportika 

      4.  Czas i miejsce: 

11.05.2014r. od godz. 9.00  Sala sportowa Zespół Szkół w Brześcach ul. Wilanowska 55  

      5. Uczestnictwo:  

1) max ilość zespołów – 6; termin zgłoszenia drużyny do 8.05.2014r. (decyduje kolejność 

zgłoszeń) 

2) w rozgrywkach biorą udział drużyny w składach których występują tylko zawodnicy nie 

zrzeszeni w koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym szczeblu 

organizowanych przez PZKosz 

3) w drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą 

rodziców. Pozostali zawodnicy na liście zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach 

4) każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki / narzutki z numerem 

5) podstawą udziału jest wpłata organizacyjna 50 zł (od zespołu na rachunek: 11 8003 0003 2001 

0010 4711 0001 UKS Budowlani w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14, z dopiskiem Turniej 

Kosza 11.05.2014) wraz z pisemnym zgłoszeniem obejmującym:  

- nazwy drużyny (kogo reprezentuje), kierownika drużyny wraz z telefonem i adresem oraz składu 

osobowego drużyny (max 12 zawodników)  

- zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości z 

datą urodzenia i zdjęciem. Odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie 

występów a nawet wykluczenie zawodnika bądź całej drużyny 

 

       6. System rozgrywek:  

1) 6 zespołów podzielonych na 2 grupy systemem „każdy z każdym“ 2 x 12 minut  

2) o miejsca 1-4 grają zespoły wychodzące z grupy na 2 pierwszych miejscach  (zaliczone jest 

spotkanie fazy grupowej) 

3) zespoły wychodzące z grupy na miejscu 3 grają ze sobą mecz o miejsce 5 



4) terminarz rozgrywek podany zostanie w terminie do 9.05.2014r.  na stronie internetowej: 

http://zsz-gk.pl/ 

        7. Sędziowie:  

1) zawody rozgrywane będą w oparciu o przepisy PZKosz z uwzględnieniem amatorskiej ligi 

koszykówki 

2) organizatorzy zobowiązują sędziów prowadzących rozgrywki do jednoznacznego i 

stanowczego respektowania od zawodników sportowej postawy na boisku i odpowiedniej kultury 

osobistej.  

        8. Nagrody, Kary:  

1) organizator przewiduje puchary i medale (dla pierwszych trzech drużyn), dyplomy (dla 

wszystkich drużyn) 

2) przewidziane jest prowadzenie klasyfikacji:  

- najskuteczniejszego zawodnika 

- najlepiej rzucającego za 3 punkty  

- najlepszego zawodnika 

3) w przypadku dyskwalifikacji, zawodnik zostaje odsunięty od gry w następnym spotkaniu  

         9. Uwagi końcowe:  

Przepisy gry: 

1) czas na akcję (24 sek.) odlicza sędzia stolikowy 

2) przypadku kiedy wynik meczu po 2 kwarcie nie zostaje rozstrzygnięty, bez zatrzymywania 

czasu kontynuuje się grę do zdobytych punktów 

3) mecz przegrany wskutek niestawiennictwa (walkower) jeżli:  

- odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego aby grę podjęła  

- swoim postępowaniem  (dotyczy także sympatyków drużyny) uniemożliwia rozegranie meczu  

- w 5 minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia meczu, zawodnicy tej drużyny nie stawią się 

na boisku, lub nie są w stanie wystawić 5 zawodników uprawnionych do gry 

- drużyna winna niestawiennictwa (walkower) otrzymuje 0 pkt a przeciwnik otrzymuje 2 pkt i 

wynik spotkania 10:0 

Sprawy organizacyjne: 

1) trakcie rozgrywek nie ma możliwości dopisywania żadnego zawodnika 

2) wstęp na salę mają osoby wyłącznie w obuwiu sportowym 

3) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych na 

terenie szkoły 

4) drużyny zobowiązane są dbać o czystość i stan techniczny szatni 

5) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione 

6) organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie szkód za zdrowiu (zawodnicy 

ubezpieczają się we własnym zakresie)  

7) Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminów przysługuje Organizatorowi.  

Wszystkim zgłoszonym drużynom życzymy zadowolenia z osiągniętych wyników, sportowej 

rywalizacji oraz koleżeńskiej i miłej atmosfery.  

Wszystkich informacji udziela:  

Robert Sosnowski (tel. 601360728 lub sosdjrobert@wp.pl) 

http://zsz-gk.pl/

