FORMAT FIBA 3X3.

KOMUNIKAT
LUBELSKIE CUP 3X3 - 2021 LUBLIN

Organizator:
 Lubelski Związek Koszykówki.
Partner Główny:
 Lubelskie Smakuj Życie.
Patronat Sportowy:
 Polski Związek Koszykówki,
 Polska Liga Koszykówki S.A.
Partnerzy:
 Perła Browary Lubelskie,
 MOSiR “Bystrzyca” Lublin,
 MW-Sport Producent odzieży sportowej,
 Przedsiębiorstwo Reklamowo Wydawnicze APUS Marek Lecki,
 SPORTICO Wiesław Szkutnik,
 MKS Start SA Lublin,
 Fundacja Czerwono-Czarni,
 Naturalna Woda Mineralna BYSTRA,
 IBIF sp. z o.o.,
 SP nr 43 w Lublinie,
 Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie,
 Centrum Spotkań Kultur w Lublinie,
 Maxi Pizza.

Dane techniczne:
1. Termin i Miejsce:
 eliminacje: 07.08.2021 r. godz. 09.00-18.00 boiska Orlik przy SP nr 43
w Lublinie, (kat. OPEN od godz. 13.00),
 eliminacje: 21.08.2021 r. godz. 09.00-18.00 boiska Centrum Kultury Fizycznej
UMCS w Lublinie, (kat. OPEN od godz. 13.00),
 finał: 11.09.2021 r. godz. 09.00-18.00 plac przed Centrum Spotkania Kultur
(Plac Teatralny 1) w Lublinie, (kat. OPEN od godz. 13.00).
2. Kategorie wiekowe:
 kat. U-18 i OPEN,
 możliwość udziału drużyn mieszanych.
3. Zapisy:
 wypełnienie zgłoszenia drużyn na oficjalnej stronie FIBA:
 link - I turniej eliminacyjny 07.08.2021 r.:
https://play.fiba3x3.com/events/fa6c4b81-6935-4888-96af-92f566c9cf04
 link - II turniej eliminacyjny 21.08.2021 r.:
https://play.fiba3x3.com/events/3378d913-d870-4ddf-b30e-26233ff5da17
oraz
 przesłanie na maila: 3x3@lzkosz.com.pl druku zgłoszenia (Druk nr 2)
dostępnego na stronie: www.lzkosz.com.pl
 obowiązuje zasada, „kto pierwszy ten lepszy” z uwagi na organiczną liczbę
miejsc w turnieju,
 termin rejestracji upływa na 2 dni przed terminem turnieju (czwartek).
4. Nagrody:
 turnieje wszystkie: medale, puchary i dyplomy dla 3 pierwszych drużyn +
nagrody rzeczowe dla drużyny zwycięskiej (4 zawodników U-18 i OPEN),
 turniej finałowy:
 konkurs rzutów za 3 punkty i konkurs wsadów: statuetka dla zwycięzcy +
nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników,
 konkursy dla publiczności: nagrody rzeczowe.
5. Inne:
 ilość drużyn ograniczona w każdej kategorii wiekowej,
 BONUS: drużyny, które wystąpią w tym samym składzie w dwóch
Turniejach eliminacyjnych automatycznie otrzymują prawo gry
w Turnieju Finałowym. (dopuszczalna jest rotacja 1 zawodnika w składzie
drużyn z Bonusem grania w finale),
 prawo udziału w turnieju finałowym uzyska 8 najlepszych drużyn z każdego
turnieju eliminacyjnego,

 organizator zastrzega sobie prawo przyznania dzikiej karty wybranej drużynie
umożliwiającej udział w turnieju finałowym,
 udział w turnieju drużyn bezpłatny,
 osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko po przedstawieniu
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (Druk nr 1),
 wszystkim uczestnikom w trakcie turnieju zostanie zapewniona opieka
medyczna,
 organizator zapewni wodę dla drużyn,
 organizatorzy nie ubezpieczają zawodników,
 informacje na stronie: www.lzkosz.com.pl
 FORMAT FIBA 3X3,
 wyniki meczy będą prezentowane on-line.
„Partnerem wydarzenia LUBELSKIE CUP 3x3 2021 jest Województwo Lubelskie
„Lubelskie Smakuj Życie!”

