
 

BASKETMANIA 2015 
XIX TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ 
Łódź, Rynek Manufaktury, 30-31 maja 

 
 
 
 

BASKETMANIA – dziewiętnasta edycja najstarszego w Europie turnieju koszykówki ulicznej 
odbędzie się 30 maja i 31 maja w Łodzi. 
 
Turniej organizowany jest w Łodzi nieprzerwanie od 1997 roku przez tą samą grupę miłośników 
koszykówki – pierwsza edycja odbyła się w hali Społem, potem koszykarze rozgrywali mecze na 
ulicy Piotrkowskiej, a od 2007 roku turniej odbywa się na rynku Manufaktury. Z uczestników i 
gości poprzednich edycji można złożyć całkiem dobrą drużynę – na Basketmanii widzieliśmy 
m.in. Macieja Zielińskiego, Adama Wójcika, Marcina Gortata i Macieja Lampe.  
 
Tytułów z 2014 roku bronią: 
Szkoły podstawowe dziewczynki: SP 153 Łódź 
Szkoły podstawowe chłopcy: Dragonfly Łódź 
Gimnazja dziewczynki: Baskeciary Łódź 
Gimnazja chłopcy: Zakościelni Łódź 
U-18 dziewcząt: Ślepe Krety Zagłady Łódź 
U-18 chłopców: Superdrużyna Głowno 
Open kobiety: PZKosz Południe 
Open mężczyźni: Klub Atleta Białystok 
Pary mieszane: Piękna i Piękny Kutno 
1 na 1: Przemysław Słoniewski Warszawa 
W konkursie trójek zwyciężyła Katarzyna Bednarczyk trafiając w finale 7 na 10 rzutów, konkurs 
wsadów wygrał Jakub Mazurkiewicz. 
 
W ubiegłorocznej Basketmanii grało 125 drużyn, w 2013 roku 134 drużyny i w tym roku również 
jesteśmy przygotowani na ponad pół tysiąca zawodników i zawodniczek. Podobnie jak w 
poprzednich latach turniej jest częścią Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 – szczegóły w 
kolejnym komunikacie. 
 
Zapisy do turnieju już trwają – emailem na basketmania@pos.org.pl lub w punkcie 
informacyjnym Manufaktury. W sobotę 30 maja przewidujemy rozgrywki szkół podstawowych, 
gimnazjów, turniej 1x1 i eliminacje konkursów. W niedzielę 31 maja turnieje U18, open kobiet i 
mężczyzn, finały konkursów indywidualnych i turniej par. Natomiast uprzedzamy, że kategoria 
Open może zostać rozłożona na dwa dni – w sobotę eliminacje i w niedzielę turniej finałowy dla 
12 drużyn. 
 
Organizatorzy: Polska Organizacja Sportowa 
Patronat: Prezydent Miasta Łodzi 
Partnerzy: Łódzki Związek Koszykówki, Urząd Miasta Łodzi, Zarząd Województwa Łódzkiego i 
Urząd Marszałkowski w Łodzi, Manufaktura 
 
 
 
 



 
 
Turniej wspierają m.in.: Basketzone.pl, Fundacja Vena Sport, Stowarzyszenie CNBA, 
30something.pl,  Centrum Vera Sport, Ragz, Szkoła Języków Obcych Progres, Szkoła Marcina 
Gortata, AZS Wilkasy, Fundacja Marcina Gortata,  
Więcej informacji dotyczących turnieju, regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne będą już 
wkrótce na stronie internetowej organizatora: www.pos.org.pl/basketmania oraz oficjalnym 
profilu Basketmanii na Facebooku: http://facebook.com/ineedbasketmania. 
 
Kontakt: 
Łukasz Janczar (+48) 507024745, basketmania@pos.org.pl 
 
 
 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU* 
30-31 maja, Łódź, Rynek Manufaktury 

 
1.  Organizatorem turnieju Basketmania jest Polska Organizacja 

Sportowa. 
2.  Zgłoszenia do turnieju należy wysłać na adres 

basketmania@pos.org.pl lub pozostawić w infodesku Manufaktury 
nie później niż do 28 maja. O przyjęciu do turnieju, decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

3.  Gry odbywają się w następującej kategorii : 
- szkół podstawowych/ rocznik 2002 i młodsi/ K i M 
- gimnazjów /rocznik 1999 i młodsi/ K i M 
- U-18 K i M 
- Open K i M 
- pary mieszane  
- 1x1 
O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego 
zawodnika. Dopuszczalny jest start drużyn młodzieżowych w 
turnieju Open. System rozgrywek grupowo-pucharowy. 
Uwaga!  - w przypadku bardzo dużej liczny zgłoszeń w kategorii 
Open M turniej zostanie rozegrany w ciągu 2 dni – w sobotę 
eliminacje dla wszystkich drużyn i w niedzielę finały dla 12 
drużyn. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla 
finalistów. Pozostałe konkurencje rozegrane zostaną w ciągu 
jednego dnia – szkoły podstawowe, gimnazja i turniej 1x1 w 
sobotę, U18, Open K i pary mieszane w niedzielę. Organizatorzy 
zastrzegają sobie możliwość drobnych zmian w podanym 
harmonogramie.   

4.  Uczestnicy zobowiązani są do okazania na żądanie sędziego 
głównego dokumentu potwierdzającego przynależność do danej 
grupy wiekowej i szkoły podstawowej (legitymacja). 

5.  Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w turnieju tylko za 
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

6.  Każda drużyna składa się z minimum 3 zawodników (maksimum 4 
zawodników), uprzednio zgłoszonych do turnieju na formularzu 
zgłoszeniowym i zakwalifikowanych do Turnieju.  
 
 
 
 



 
 
 

7.  Szczegółowy terminarz otrzymają kapitanowie drużyn w dniu 
zawodów w punkcie zgłoszeniowym, przed turniejem. 

8.  Brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny 
podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia drużyny z 
turnieju na podstawie decyzji sędziego głównego. 

9.  Wszyscy uczestnicy turnieju muszą posiadać ubezpieczenie NW. 
10.  Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. 
11.  Do rozstrzygania wszelkich sporów nieuwzględnionych w 

regulaminie upoważniony jest Sędzia Główny. 
12.  W przypadku uszkodzenia konstrukcji kosza spowodowane przez 

niewłaściwe zachowanie uczestnika, sprawca (lub opiekun w 
przypadku sprawcy niepełnoletniego) zobowiązany jest do 
pokrycia kosztów zakupu nowej obręczy (150zł) lub tablicy 
(300zł). W takim przypadku cała drużyna może być wykluczona z 
rozgrywek. 

13.  Wpisowe do turnieju w wysokości 25 zł od drużyny obowiązuje 
jedynie w kategorii Open. 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do 
regulaminu. 

 
PRZEPISY 
Mecze w ramach turnieju Basketmania 2015 rozgrywane będą w 
oparciu o przepisy gry 3X3 FIBA dostępne na 
http://www.pzkosz.pl/m/upload/przepisy_3x3_styczen_2015_.pdf. 
Przepisy mogą zostać nieznacznie uproszczone na potrzeby 
rozgrywek. 
 
* Uwaga – powyższy regulamin oraz zasady przyjmowania 
zgłoszeń może zostać nieznacznie zmieniony w przypadku 
konieczności dostosowania zasad do ramowego regulaminu 
Mistrzostw Polski lub Grand Prix Polski.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
  ZAZNACZ WŁAŚCIWE 

Szkoła Podstawowa (roczniki 2002 i młodsi)    
Gimnazjum (roczniki 1999 i młodsi) 
U-18 (roczniki 1997 i młodsi)    
Open – (wpisowe 25 zł od drużyny) 
Pary mieszane (kobieta + mężczyzna)   
1x1 

*Należy zakreślić właściwą kategorię. O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego zawodnika. 
Turniej 1x1, konkurs wsadów, konkurs rzutów za trzy punkty – zapisy także na miejscu zawodów 

   
NAZWA ZESPOŁU:……………………………………………………………………………………………………………….. 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI) 
 

L.P. IMIĘ NAZWISKO 
DATA URODZENIA 

(DD-MM-RRRR) 

1  
 

(kpt) 
 

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

 
Kontakt (imię i nazwisko):…………………….................................................................................................... 

(tel.)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(@ - proszę wypełnić drukowanymi literami)…………………………..…………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgłaszani uczestnicy poznali i akceptują regulamin turnieju Basketmania 2015.  Oświadczam, że zgłoszone osoby 

posiadają ważne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz że ponoszą wszelką odpowiedzialność za straty powstałe z ich winy 

w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu i nie stosowaniem się do zaleceń Organizatorów. 

 
(IMIĘ)______________________(NAZWISKO)_________________________(PODPIS)___________ 

(Imię i nazwisko oraz czytelny podpis pełnoletniego opiekuna zespołu) 

 
 
Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać na adres: basketmania@pos.org.pl lub pozostawić w infodesku 
Manufaktury do dnia 28 maja. O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.  


