Turniej Koszykówki Ulicznej (Streetball) – Wielki Kack Street Jam2 (29 czerwca 2013 r.)

REGULAMIN
TURNIEJU
I. ROZGRYWKA.
1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 12x12 m. Na boisku zaznaczona jest
linia przerywana w odległości 6 m od kosza.
2. Drużyna liczy 3 zawodników i ewentualnie 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3
zawodników, lecz kończyć może 2.
3. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 pkt., za rzut zza linii 6 m – 2 pkt.
4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 15 pkt. lub przez 10 minut – w takim
przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 10
minutach, zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez jedną z drużyn jednego kosza.
5. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi
ona w komplecie wyjść poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować
w polu 6 m.
6. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym
rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.
7. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie
zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.
8. Zmiany zawodników są lotne. Mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna
atakująca rozpoczyna akcję spoza linii 6 m. Zmian zawodników można dokonywać tylko
gdy piłka nie jest w grze.
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9. Każda drużyna ma do wykorzystania jedną, półminutową przerwę. W przypadku
wzięcia jej w ostatnich 2 minutach gry, czas gry jest zatrzymywany.
10. Mecze turnieju sędziują wyznaczeni przez organizatorów sędziowie. Mają oni prawo
do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.
11. Obowiązuje całkowity zakaz tzw. „wsadów”.
12. Pierwszy tzw. „sporny” rozwiązywany jest za pomocą rzutu monetą, a kolejne
zamiennie.
13. Piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać dotknięta przez obrońcę, a przed
rzutem do kosza musi zostać wykonane minimum jedno podanie.
14. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie oddawania rzutu i rzut jest celny, to punkty
zostają zaliczone, a piłka pozostaje w posiadaniu zespołu atakującego, a gdy rzut jest
niecelny, piłka wprowadzana jest do gry zza linii końcowej na wprost kosza.
15. We wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry, głos decydujący ma sędzia.
16. Trzykrotne popełnienie faulu technicznego skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
17. W innych sytuacjach, niewymienionych w niniejszym regulaminie, obowiązują zasady
Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz).

II. SYSTEM ROZGRYWEK.
1. O podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.
2. Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym, tzn. przegrany
odpada. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane w systemie rozgrywek grupowych.
3. Zwycięzcy półfinałów rozegrają finał, podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o
trzecie miejsce.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW.
1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania
koszy do gry.
2. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje
zawodników powstałe w trakcie turnieju.
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3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych
zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które
uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. Drużyna liczy 3 osoby i ewentualnie 1 osoba rezerwowa. Drużyna wskazuje, który z jej
członków pełni funkcję kapitana.
2. Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny.
3. Minimum 1 zawodnik w drużynie musi być mieszkańcem dzielnicy Wielki Kack.
4. Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie
druków itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.
5. Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu
zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
7. Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zawodników będących
w stanie nietrzeźwym, tj. pod wpływem środków odurzających.
8. Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej
imieniu we wszystkich sprawach i sporach.
9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania i okazania aktualnego dowodu
tożsamości.

V. TRYB ZGŁOSZEŃ.
1. Drużyny, które chcą przystąpić do turnieju, powinny zapoznać się z regulaminem.
2. Przewidziane są 2 kategorie wiekowe: gimnazjum oraz open. Organizator zastrzega
wycofanie się z podziału na kategorie jeśli ilość zgłoszeń będzie niewystarczająca do
rozegrania turnieju.
3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wkstreetjam@gmail.com. Powinno ono
zawierać następujące informacje: nazwa zespołu, imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
nr PESEL zawodników oraz telefon kontaktowy do kapitana drużyny.
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4. W każdej z kategorii może wziąć udział 8 zespołów. W przypadku otrzymania większej
ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia eliminacji (dotyczy
to tylko kategorii „Open”) o godzinie 12:00 w dniu rozegrania turnieju. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia niepoprawne lub niekompletne nie będą brane pod
uwagę.
5. Koordynator zgłoszeń odpisze na każde z nich.
6. Start zgłoszeń wyznaczony jest na 2 czerwca 2013 r., na godzinę 12:00. Zgłoszenia
przysłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane (decyduje data w skrzynce
odbiorczej koordynatora).
7. Koniec zgłoszeń wyznaczony jest na 27 czerwca 2013 r., na godzinę 12:00. Po tym
terminie zostanie przesłane oficjalne potwierdzenie do zgłaszających.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
2. Nieprzystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się,
dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.
3. Każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest
warunkiem przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w nim.
4. Organizatorem turnieju koszykówki ulicznej jest Rada Dzielnicy Wielki Kack.

VII.

DOJAZD NA TURNIEJ.

Turniej będzie miał miejsce na boisku Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR) przy
ul. Gryfa Pomorskiego 52 w Gdyni (Wielki Kack). Poglądowa mapka z lokalizacją boiska
znajduje się poniżej.
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