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(3X3WS/2014) 

 

REGULAMIN TURNIEJÓW 3X3:

§1 3X3WS/2014 jest turniejem koszykówki ulicznej (streetball), gdzie standardowe przepisy 

piłki koszykowej mają zastosowanie przy uwzględnieniu opisanych w regulaminie 

uproszczeń. 

§2 Organizatorem turnieju jest 

8522608176, 71-066 Szczecin, ul. Świerczewska 68) wespół z MANUFAKTURA SPORTU 

MACIEJ SZYSZKO (NIP: 955-142

§3 Miejscem organizacji 3X3WS/2

Władysława Szafera 3 w Szczecinie.

§4 Termin organizacji turnieju 

niekorzystnych prognoz pogody organizator zastrzega możliwość 

turnieju. Wszyscy uczestnicy imprezy zostaną o tym fakcie poinformowani do godz. 18.00 

dnia poprzedzającego oficjalnym komunikatem w serwisie www.bomb

powiadomieniem na skrzynki elektroniczne

trakcie trwania 3X3WS/2014 uniemożliwiającego zakończenie imprezy organizator ma prawo 

podjąć arbitralną decyzję o zarządzeniu przerwy

§5 Wszyscy uczestnicy  3X3WS/2014

proklamacja żywiołu gry w 

trofeami i nagrodami zwycięzców 

OPEN MEN, OPEN WOMEN

limitowana.  

§6 Mecze rozgrywane są na jeden kosz w trzyosobowych zespołach. Każda drużyna może 

posiadać jednego rezerwowego (3+1). Raz ustalony skład drużyny 

cały turniej nie podlega zmianom. Zdekompletowanie zespołu oznacza wypadnięcie z 

3X3WS/2014. 
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REGULAMIN TURNIEJÓW 3X3: 

jest turniejem koszykówki ulicznej (streetball), gdzie standardowe przepisy 

piłki koszykowej mają zastosowanie przy uwzględnieniu opisanych w regulaminie 

Organizatorem turnieju jest KING WILKI MORSKIE SA (KRS: 0000517909, NIP: 

066 Szczecin, ul. Świerczewska 68) wespół z MANUFAKTURA SPORTU 

142-40-25, 70-731 Szczecin, ul. Przewiewna 25). 

3X3WS/2014  są boiska przyległe do SZCZECIN ARENA

Władysława Szafera 3 w Szczecinie. 

Termin organizacji turnieju 3X3WS/2014  to 13 września 2014. Uwaga w przypadku 

niekorzystnych prognoz pogody organizator zastrzega możliwość odwołania 

Wszyscy uczestnicy imprezy zostaną o tym fakcie poinformowani do godz. 18.00 

dnia poprzedzającego oficjalnym komunikatem w serwisie www.bombardier.szczecin.pl oraz 

powiadomieniem na skrzynki elektroniczne. W przypadku nagłego załamania pogody w 

uniemożliwiającego zakończenie imprezy organizator ma prawo 

zarządzeniu przerwy lub zamknięciu turnieju.   

3X3WS/2014 są już jego zwycięzcami. Celem turnieju jest 

iołu gry w koszykówkę. Dodatkowo organizator uhonoruje 

zwycięzców kategorii: U14 MEN, U16 WOMEN, U16 MEN,  

WOMEN. Liczba przyjętych zgłoszeń zawodników i drużyn 

Mecze rozgrywane są na jeden kosz w trzyosobowych zespołach. Każda drużyna może 

posiadać jednego rezerwowego (3+1). Raz ustalony skład drużyny w danej kategorii 

cały turniej nie podlega zmianom. Zdekompletowanie zespołu oznacza wypadnięcie z 
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jest turniejem koszykówki ulicznej (streetball), gdzie standardowe przepisy 

piłki koszykowej mają zastosowanie przy uwzględnieniu opisanych w regulaminie 

KING WILKI MORSKIE SA (KRS: 0000517909, NIP: 

066 Szczecin, ul. Świerczewska 68) wespół z MANUFAKTURA SPORTU 

731 Szczecin, ul. Przewiewna 25).  

a przyległe do SZCZECIN ARENA przy ul. 

2014. Uwaga w przypadku 

odwołania organizacji 

Wszyscy uczestnicy imprezy zostaną o tym fakcie poinformowani do godz. 18.00 

ardier.szczecin.pl oraz 

. W przypadku nagłego załamania pogody w 

uniemożliwiającego zakończenie imprezy organizator ma prawo 

   

Celem turnieju jest 

Dodatkowo organizator uhonoruje sportowymi 

U16 WOMEN, U16 MEN,  U18 MEN, 

Liczba przyjętych zgłoszeń zawodników i drużyn nie jest 

Mecze rozgrywane są na jeden kosz w trzyosobowych zespołach. Każda drużyna może 

w danej kategorii przez 

cały turniej nie podlega zmianom. Zdekompletowanie zespołu oznacza wypadnięcie z 
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§7 Drużyny podzielone są na 

U18 MEN, OPEN MEN, OPEN WOMEN.

§8 Kategorie wiekowe U14 reprezentować będą zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi, 

kategorię U16 reprezentować będą zawodniczki/zawodnicy z 

kategorię U-18 reprezentować będą zawodnicy z rocznika 

zawiera otwartą wiekowo formułę. 

§9 W ramach 3X3WS/2014 każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

§10 Uczestnicy niepełnoletni mogą

wyrażoną zgodą opiekunów prawnych/rodziców

wzór deklaracji zgody rodzica.

§11 Organizator 3X3WS/2014

medyczną. Ostatecznie jednak nie bierze odpowiedzialności za sportowe urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju.

§12 Przyjęcie drużyn do rozgrywek w danej kategorii 

zgłoszenia na skrzynkę: p.machala@

dnia poprzedzającego turniej (12 września 2014). 
wzór formularza zgłoszenia.  

§13 Organizator osobno opublikuje ramowy program 

www.kingwilki.pl 

§14 W dniu 13 września 2014 o godzinie 9.00 

Właściwy początek poprzedzi

uprasza się uczestników o posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość graczy 

(dokument ze zdjęciem). W przypadku uzasadnionej niepewności co do tożsamości 

zawodnika organizator zmuszony będzie zdyskwalifiko

§15 Organizator 3X3WS/2014

grupowej, z której do dalszej rywalizacji pucharowej wyjdą przynajmniej dwa zespoły.

§16 W przypadku równej liczby zwycięstw w grupie kilku ze

"mała tabela". Oznacza to, że decydują różnice w małych punktach zdobytych w pojedynkach 

pomiędzy drużynami uszeregowanymi na tym samym miejscu. W przypadku równej liczby 

punktów pomiędzy dwoma zespołami o pozycji w grupie decyd
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Drużyny podzielone są na sześć osobnych kategorii: U14 MEN, U16 WOMEN, U16 MEN,  

U18 MEN, OPEN MEN, OPEN WOMEN. 

wiekowe U14 reprezentować będą zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi, 

kategorię U16 reprezentować będą zawodniczki/zawodnicy z rocznika 1998 i młodsi, 

18 reprezentować będą zawodnicy z rocznika 1996 i młodsi, kategorię OPEN 

zawiera otwartą wiekowo formułę.   

każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Uczestnicy niepełnoletni mogą występować w 3X3WS/2014 tylko za 

opiekunów prawnych/rodziców. Organizatorzy turnieju udostępnią gotowy 

wzór deklaracji zgody rodzica. 

3X3WS/2014 gwarantuje uczestnikom imprezy pierwszą pomoc 

dnak nie bierze odpowiedzialności za sportowe urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju. 

do rozgrywek w danej kategorii poprzedza wysłanie 

p.machala@kingwilki.pl Zgłoszenie należy wysłać do godziny 18.00 
dnia poprzedzającego turniej (12 września 2014). Organizatorzy turnieju udostępnią gotowy 

Organizator osobno opublikuje ramowy program 3X3WS/2014  w przestrzeni serwisu 

W dniu 13 września 2014 o godzinie 9.00 rozpocznie się turniej 3X3WS/2014. 

Właściwy początek poprzedzi weryfikacja przybyłych zawodników i składów. W tym celu 

uprasza się uczestników o posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość graczy 

(dokument ze zdjęciem). W przypadku uzasadnionej niepewności co do tożsamości 

zawodnika organizator zmuszony będzie zdyskwalifikować zespół którego jest częścią.

3X3WS/2014  gwarantuje każdej drużynie minimum cztery mecze fazy 

grupowej, z której do dalszej rywalizacji pucharowej wyjdą przynajmniej dwa zespoły.

W przypadku równej liczby zwycięstw w grupie kilku zespołów zastosowanie ma tzw. 

"mała tabela". Oznacza to, że decydują różnice w małych punktach zdobytych w pojedynkach 

pomiędzy drużynami uszeregowanymi na tym samym miejscu. W przypadku równej liczby 

punktów pomiędzy dwoma zespołami o pozycji w grupie decyduje bezpośredni pojedynek.
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U16 WOMEN, U16 MEN,  

wiekowe U14 reprezentować będą zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi, 

rocznika 1998 i młodsi, 

1996 i młodsi, kategorię OPEN 

każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

tylko za pisemnie 

Organizatorzy turnieju udostępnią gotowy 

gwarantuje uczestnikom imprezy pierwszą pomoc 

dnak nie bierze odpowiedzialności za sportowe urazy i kontuzje 

poprzedza wysłanie elektronicznego 

Zgłoszenie należy wysłać do godziny 18.00 
Organizatorzy turnieju udostępnią gotowy 

 

 

w przestrzeni serwisu 

turniej 3X3WS/2014. 

przybyłych zawodników i składów. W tym celu 

uprasza się uczestników o posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość graczy 

(dokument ze zdjęciem). W przypadku uzasadnionej niepewności co do tożsamości 

wać zespół którego jest częścią. 

gwarantuje każdej drużynie minimum cztery mecze fazy 

grupowej, z której do dalszej rywalizacji pucharowej wyjdą przynajmniej dwa zespoły. 

społów zastosowanie ma tzw. 

"mała tabela". Oznacza to, że decydują różnice w małych punktach zdobytych w pojedynkach 

pomiędzy drużynami uszeregowanymi na tym samym miejscu. W przypadku równej liczby 

uje bezpośredni pojedynek. 
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§17 Mecze 3X3WS/2014 

organizatora. 

§18 W toku meczów arbiter prowadzący zawody chcąc sprawiedliwie rozstrzygnąć 

zdarzenie boiskowe może odwołać się do opinii rywalizujących zawodn

play). Ewentualna pomoc graczy w rozsądzeniu spornej sytuacji nie zmienia faktu 

podstawowego - tj. ostatecznego i bezdyskusyjnego charakteru orzeczeń sędziowskich.

§19 Każdy mecz toczy się do 1

punktu drużynie. Każdy rzut trzypunktowy oznacza przypisanie 2 punktów drużynie. 

każdym celnym rzucie skuteczny atak premiowany jest dalszym posiadaniem piłki.

§20 Od piątego faulu zespołowego, zawodnik faulowany wykonuje 

za 1 pkt.). Jeśli faul nastąpił podczas akcji rzutowej zastosowanie mają przepisy: 1 dodatkowy 

rzut wolny w przypadku skutecznej akcji rzutowej pomimo faulu; trzy rzuty osobiste w 

przypadku faulu przy rzucie za trzy punkty. 

jest celny, piłka nadal przynależy do drużyny ataku. Jeśli jest to rzut niecelny podlega 

ustalonym w koszykówce prawom walki na zbiórce.

§21 Sytuacja 5 faulu zespołowego i kolejnych nie jest jedynym momentem w którym 

egzekwuje się rzuty osobiste na 

tytułu przewinień niesportowych

§22 Każde rozpoczęcie akcji zespołu ataku, poprzedzone jest wyjściem obunóż gracza 

ataku z piłką poza linię rzutó

trzypunktowych w sytuacji akcji granej z pon

zdążył jeszcze ustalić kierunku ataku wyjściem za linię rzutów trzypunktowych. 

§23 Wznowienie gry z autu m

§24 Respektujemy większość przepisów FIBA. Zwracamy uwagę, że dotyczy to także takich 

momentów jak zasady poruszania się zawodników z piłką (respektujemy przepisy w zakresie 

błędu kroków a także błędu noszenia piłki), zasad gry w indywidualnej obronie a także błąd 

trzech sekund w strefie podkoszowej.

§25 Mecz rozpoczynamy rzutem sędziowskim.
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 prowadzone będą przez arbitrów wyznaczonych przez 

W toku meczów arbiter prowadzący zawody chcąc sprawiedliwie rozstrzygnąć 

zdarzenie boiskowe może odwołać się do opinii rywalizujących zawodników (poczucie fair 

play). Ewentualna pomoc graczy w rozsądzeniu spornej sytuacji nie zmienia faktu 

tj. ostatecznego i bezdyskusyjnego charakteru orzeczeń sędziowskich.

Każdy mecz toczy się do 11 punktów. Każdy rzut dwupunktowy oznacza p

punktu drużynie. Każdy rzut trzypunktowy oznacza przypisanie 2 punktów drużynie. 

każdym celnym rzucie skuteczny atak premiowany jest dalszym posiadaniem piłki.

Od piątego faulu zespołowego, zawodnik faulowany wykonuje dwa 

za 1 pkt.). Jeśli faul nastąpił podczas akcji rzutowej zastosowanie mają przepisy: 1 dodatkowy 

w przypadku skutecznej akcji rzutowej pomimo faulu; trzy rzuty osobiste w 

przypadku faulu przy rzucie za trzy punkty. W obu przypadkach jeśli ostatni z rzutów wolnych 

jest celny, piłka nadal przynależy do drużyny ataku. Jeśli jest to rzut niecelny podlega 

ustalonym w koszykówce prawom walki na zbiórce. 

Sytuacja 5 faulu zespołowego i kolejnych nie jest jedynym momentem w którym 

ty osobiste na 3X3WS/2014. W gestii arbitrów znajduje się nakładanie kar z 

tytułu przewinień niesportowych, technicznych i dyskwalifikujących. 

Każde rozpoczęcie akcji zespołu ataku, poprzedzone jest wyjściem obunóż gracza 

ataku z piłką poza linię rzutów za trzy punkty. Nie trzeba wychodzić za linię rzutów 

trzypunktowych w sytuacji akcji granej z ponowienia na zasadzie kontynuacji i jeśli rywal nie 

zdążył jeszcze ustalić kierunku ataku wyjściem za linię rzutów trzypunktowych. 

Wznowienie gry z autu może dokonywać się przy normalnej presji graczy obrony.

espektujemy większość przepisów FIBA. Zwracamy uwagę, że dotyczy to także takich 

momentów jak zasady poruszania się zawodników z piłką (respektujemy przepisy w zakresie 

noszenia piłki), zasad gry w indywidualnej obronie a także błąd 

trzech sekund w strefie podkoszowej. 

Mecz rozpoczynamy rzutem sędziowskim. 
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prowadzone będą przez arbitrów wyznaczonych przez 

W toku meczów arbiter prowadzący zawody chcąc sprawiedliwie rozstrzygnąć 

ików (poczucie fair 

play). Ewentualna pomoc graczy w rozsądzeniu spornej sytuacji nie zmienia faktu 

tj. ostatecznego i bezdyskusyjnego charakteru orzeczeń sędziowskich. 

Każdy rzut dwupunktowy oznacza przypisanie 1 

punktu drużynie. Każdy rzut trzypunktowy oznacza przypisanie 2 punktów drużynie. Po 

każdym celnym rzucie skuteczny atak premiowany jest dalszym posiadaniem piłki. 

 rzuty wolne (każdy 

za 1 pkt.). Jeśli faul nastąpił podczas akcji rzutowej zastosowanie mają przepisy: 1 dodatkowy 

w przypadku skutecznej akcji rzutowej pomimo faulu; trzy rzuty osobiste w 

atni z rzutów wolnych 

jest celny, piłka nadal przynależy do drużyny ataku. Jeśli jest to rzut niecelny podlega 

Sytuacja 5 faulu zespołowego i kolejnych nie jest jedynym momentem w którym 

. W gestii arbitrów znajduje się nakładanie kar z 

Każde rozpoczęcie akcji zespołu ataku, poprzedzone jest wyjściem obunóż gracza 

w za trzy punkty. Nie trzeba wychodzić za linię rzutów 

owienia na zasadzie kontynuacji i jeśli rywal nie 

zdążył jeszcze ustalić kierunku ataku wyjściem za linię rzutów trzypunktowych.  

oże dokonywać się przy normalnej presji graczy obrony. 

espektujemy większość przepisów FIBA. Zwracamy uwagę, że dotyczy to także takich 

momentów jak zasady poruszania się zawodników z piłką (respektujemy przepisy w zakresie 

noszenia piłki), zasad gry w indywidualnej obronie a także błąd 
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§26 Każdej drużynie przysługuje w trakcie meczu jedna 30 sekundowa przerwa, o którą 

mogą poprosić będąc w posiadaniu piłki. Osobna przerwa dotyczy urazu, bądź kontuzji 

któregoś z zawodników. Przerwa spowodowana urazem nie może być dłuższa niż 3 minuty.

§27 Szczególna brutalność w grze, złe zachowanie całej drużyny, pojedynczego zawodnika 

może doprowadzić do wykluczenia zespołu z 

organizator po konsultacji z arbitrem prowadzącym mecz.

§28 Drużyna która nie stawia się na mecz, mimo trzykrotnej próby publicznego jej 

wywołania przegrywa mecz walkowerem w stosunku 0

§29 W obszarze rozgrywania zawodów 

alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych środków uzależniających. Osoby nierespektujące 

standardów będą usuwane z terenu obiektu.

§30 Organizator gromadzi i przetwarza szereg danych do

Należą do nich: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia, materiały video, wyniki sportowe. 

Dane zbierane są począwszy od etapu zgłoszeń, w toku rejestracji oraz w oparciu o osiągane 

wyniki sportowe. Sposób wykorzystania zdjęć

promocję koszykówki i każdorazowo zakłada przyjazny wizerunek uczestników 

zaangażowanych w turniej. 

§31 Wszelkie kwestie sporne które pojawią się w toku zawodów, w najlepszym sportowym 

duchu, ostatecznie i nieodwołalnie rozstrzyga organizator 
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Każdej drużynie przysługuje w trakcie meczu jedna 30 sekundowa przerwa, o którą 

posiadaniu piłki. Osobna przerwa dotyczy urazu, bądź kontuzji 

któregoś z zawodników. Przerwa spowodowana urazem nie może być dłuższa niż 3 minuty.

Szczególna brutalność w grze, złe zachowanie całej drużyny, pojedynczego zawodnika 

kluczenia zespołu z 3X3WS/2014. Decyzję taką podejmuje 

organizator po konsultacji z arbitrem prowadzącym mecz. 

Drużyna która nie stawia się na mecz, mimo trzykrotnej próby publicznego jej 

wywołania przegrywa mecz walkowerem w stosunku 0-11. 

rze rozgrywania zawodów 3X3WS/2014 jego uczestnicy i goście 

alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych środków uzależniających. Osoby nierespektujące 

standardów będą usuwane z terenu obiektu. 

Organizator gromadzi i przetwarza szereg danych dotyczących zawodników turnieju. 

Należą do nich: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia, materiały video, wyniki sportowe. 

Dane zbierane są począwszy od etapu zgłoszeń, w toku rejestracji oraz w oparciu o osiągane 

wyniki sportowe. Sposób wykorzystania zdjęć i opracowanych materiałów video ma na celu 

promocję koszykówki i każdorazowo zakłada przyjazny wizerunek uczestników 

Wszelkie kwestie sporne które pojawią się w toku zawodów, w najlepszym sportowym 

ołalnie rozstrzyga organizator 3X3WS/2014.  
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Każdej drużynie przysługuje w trakcie meczu jedna 30 sekundowa przerwa, o którą 

posiadaniu piłki. Osobna przerwa dotyczy urazu, bądź kontuzji 

któregoś z zawodników. Przerwa spowodowana urazem nie może być dłuższa niż 3 minuty. 

Szczególna brutalność w grze, złe zachowanie całej drużyny, pojedynczego zawodnika 

. Decyzję taką podejmuje 

Drużyna która nie stawia się na mecz, mimo trzykrotnej próby publicznego jej 

i goście nie spożywają 

alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych środków uzależniających. Osoby nierespektujące 

tyczących zawodników turnieju. 

Należą do nich: imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia, materiały video, wyniki sportowe. 

Dane zbierane są począwszy od etapu zgłoszeń, w toku rejestracji oraz w oparciu o osiągane 

i opracowanych materiałów video ma na celu 

promocję koszykówki i każdorazowo zakłada przyjazny wizerunek uczestników 

Wszelkie kwestie sporne które pojawią się w toku zawodów, w najlepszym sportowym 


