REGULAMIN TURNIEJU
„Koszykówka Na Wesoło”
§1
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Turnieju w koszykówce chłopców szkół
podstawowych kategorii wiekowej:
– 2006 i młodsi
2. Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w koszykówkę, zgodnie z
niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZKosz.
§2
W turnieju mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników z
rocznika 2006 i młodsi.
§3
W zawodach punktuje się następująco:
- 2 punkty za zwycięstwo
- 1 punkt za przegraną
§4
1. Kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów w turnieju.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajęty
miejscu decyduje:
a) Wynik bezpośredniego spotkania,
b) Korzystniejsza różnica koszy ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju
c) Większa liczba rzuconych koszy
d) Mniejsza liczba straconych koszy
§5
1. Zespól składa się z 10 zawodników .
2. Czas trwania zawodów wynosi 4 x 5 minut
3. Liczba zawodników na boisku: 5 osób
4. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery i przez cały okres rozgrywek
mają obowiązek występować z tymi samymi numerami.
5. Zawodnicy muszą rozgrywać spotkania w obuwiu sportowym (trampki, adidasy),
obowiązuje zakaz gry w innym obuwiu.
6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5, kosze obniżone (2,65 m).
§6
W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi dwóch sędziów boiskowych, oraz
sędzia mierzący czas i sekretarz.
§7
W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Koszykówki z
wyjątkami:
- kwarty bez zatrzymywania czasu,
- ostatnie 5 minut czwartej kwarty czas zatrzymywany,
- przepis 3 s.
§8
Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymają dyplomy a najlepsi puchary
oraz upominki.

§9
Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i
organizatora turnieju w trakcie jego trwania.
§ 10
Organizator nie ubezpiecza biorących udział zawodników w turnieju.
§ 11
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas turnieju „ Koszykówka na wesoło”.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia drużyn telefonicznie lub osobiście.

Wojciech Kowalski
tel. 500-853-543
Biskup Paweł
tel. 662-053-775
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