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1.  Organizatorem Turnieju jest Łódzki Związek Koszykówki, ul.Kamińskiego 7/9. 
2.  Gry odbywają się w następujących kategoriach:  

Piątek 1 czerwca       
Planowane kategorie: 
- Szkoła Podstawowa (roczniki 1999 i młodsi)    
- Gimnazjum (roczniki 1996 i młodsi)   
- Szkoła średnia (roczniki 1993 i młodsi) 
- Mężczyźni open 
- Kobiety open 
- pary mieszane (kobieta + mężczyzna) 
- Masters (+35)            
O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego zawodnika. Zastrzegamy sobie możliwość połączenia różnych 
kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń w jednej z kategorii wiekowych. 

3.  Uczestnicy zobowiązani są do okazania na żądanie sędziego głównego dokumentu potwierdzającego przynależność do 
danej grupy wiekowej. 

4.  Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w turnieju tylko pod opieka osób dorosłych. 
5.  Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego zmiennika, uprzednio zgłoszonych do turnieju na formularzu 

zgłoszeniowym i zakwalifikowanych do Turnieju. 
6.  Za obowiązkowe badania lekarskie odpowiadają sami uczestnicy.  
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.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu. 
14.  Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od drużyny. Drużyny szkolne oficjalnie zgłoszone przez szkołę są zwolnione z opłaty. 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 

1.  Każda drużyna musi rozpocząć mecz w składzie 3-osobowym i zakończyć w składzie co najmniej 2-osobowym. 
2.  Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach min 10m x 10m. na jedna tablicę. Łukowa linia, odległa od pionowej osi 

symetrii tablicy o 6,25 m., dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz) i strefę rzutów za 2 pkt. (na zewnątrz). Rzuty 
osobiste wykonuje się z punktu odległego od pionowej osi symetrii tablicy o 4,80 m.  

3.  Rozgrzewka trwa max 5 minut i odbywa się na boisku, na którym odbędzie się mecz.  
4.  Każdy mecz trwa do momentu, gdy jedna z drużyn zdobędzie 15 punktów lub przez 12 minut.  
5.  Każdemu zespołowi przysługuje w jednej grze jedna, 30-sekundowa przerwa na żądanie. 
6.  Można dokonać w trakcie gry dowolną liczbę zmian. Zmian można dokonać jedynie podczas przerw w grze. 
7.  Kapitan reprezentuje swój zespół we wszystkich sprawach i sporach. 
8.  Należy dążyć do polubownego załatwienia wszystkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.  

W przypadku braku polubownej decyzji sędzia wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje 
wstrzymania odliczania czystej gry, ale werdykt jest zaliczany do ostatecznego wyniku. 

9.  Rzut monetą na początku decyduje, która drużyna rozpoczyna grę wprowadzając ją spoza boiska zza linii końcowej. 
Obrońcy muszą w tym czasie pozostawać wewnątrz linii 6,25m. 

10.  Drużyna posiadająca piłkę ma 24 sekund na wykonanie akcji rzutowej (piłka musi wpaść do kosza lub odbić się od 
obręczy). Czas 24 s kontrolowany jest przez Sędziego, który poinformuje drużyny o pozostałym czasie w trakcie akcji. 
Niewykonanie rzutu w ciągu 24 sek. będzie karane utratą posiadania piłki i przyznaniem jej przeciwnikom. 

11.  W przypadku, gdy zawodnik zdobywa kosz i jest faulowany, punkty (1 lub 2) zostają zaliczone i dodatkowo przyznaje się 
posiadanie piłki jego drużynie. Piłka zostanie wprowadzona do gry zza linii końcowej, naprzeciw kosza.  

12.  Faul niesportowy (w szczególności zagranie brutalne i niekoszykarskie, tj. skierowane na atak na przeciwnika) jest karany 
rzutem osobistym za 1 pkt. i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem. Faul niesportowy w trakcie akcji 
rzutowej karany jest przyznaniem 1 / 2 rzutów wolnych (jeśli rzut był niecelny) lub zaliczeniem 1 / 2 pkt i przyznaniem 
dodatkowego rzutu wolnego i posiadania piłki.  

13.  Dwa faule niesportowe tego samego zawodnika powodują usunięcie tego zawodnika z gry w danym meczu. 
14.  Faulem dyskwalifikującym jest szczególnie niesportowe zachowanie. Karane jest tak, jak faul niesportowy i dodatkowo 

wykluczeniem z dalszej gry w danym meczu ukaranego zawodnika. 
15.   Wszelkie wznowienia oraz rozpoczęcie gry następuje spoza linii końcowej naprzeciw kosza. 
16.  Jakakolwiek zmiana posiadania piłki musi powodować wyprowadzenie piłki poza linię 6,25 m. 
17.  Turniej rozgrywany jest systemem grupowo – pucharowym. 
18.  W meczach 1/8 finału, ćwierćfinałach, półfinałach i finałach liczone będą przewinienia: 5 i dalsze przewinienie drużyny 

karane jest rzutem wolnym za 1 pkt. 
19.  W wypadku remisu o wyniku decydują rzuty wolne wykonywane na przemian przez trzech zawodników z każdej drużyny. 

Jeżeli pierwsza seria rzutów wolnych nie wyłoni drużyny zwycięskiej zawodnicy rzucają po jednym rzucie wolnym aż do 
wyłonienia zwycięzcy. 



20.  Wszelkie opóźnienia drużyn z pojawieniem się na boisku po 5 minutach mogą być potraktowane jako walkower na korzyść 
drużyny przeciwnej. 

21.  Pozostałe zasady gry zgodnie z oficjalnymi przepisami PZKosz. 
22.  W turnieju par mieszanych nie ma sędziów – obowiązują natomiast wszystkie inne przepisy powyższego regulaminu 

technicznego. Zawodnicy sami podejmują decyzje regulaminowe. Ewentualne nagminne łamanie zasad fair play 
skutkować będzie wykluczeniem z turnieju.    

23.  Poprzez zgłoszenie do rozgrywek, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich imion, nazwisk i zdjęć wykonanych w 
trakcie rozgrywek w informacyjnych materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.  

24.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzeżone jest wyłącznie dla Organizatora. 
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
 � ZAZNACZ WŁAŚCIWE 

 
  
�Chłopcy    �Dziewczęta    

� Mężczyźni Open 

�Szkoła Podstawowa (roczniki 1999 i młodsi)    �  Kobiety Open 

�Gimnazjum (roczniki 1996 i młodsi)   �  Pary mieszane (K + M) 

�Szkoła średnia (roczniki 1993 i młodsi)   �  Masters (35+) 
  
*Należy zakreślić właściwą kategorię. O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego zawodnika 

(najmłodszego w przypadku kategorii Masters). 
 
  
NAZWA ZESPOŁU:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. 

 
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI) 

 

L.P. IMIĘ NAZWISKO 
DATA URODZENIA 

(DD-MM-RRRR) 

1  
 (kpt) 

 

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

 
Kontakt (imię i nazwisko):EEEEEEEE................(nr tel.)EEEEEEEE.(@)EEEEEEEEEE..E. 
 

 

ZAPŁACONO: _________________ zł  DOWÓD WPŁATY: _______________ 

  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zgłaszani uczestnicy poznali i akceptują regulamin turnieju BASKETMANIA 2012.  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 kapitana lub pełnoletniego opiekuna zespołu) 

 

 
 

Zgłoszenia należy przesłać na adres ))))))))))) lub złożyć  
w Punkcie Informacji w galerii handlowej Manufaktury (parter, wejście 
główne). O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.  


