
 

 

 

- Twierdza Zamość Cup 2022 r. - 

Ogólnopolski turniej FIBA w koszykówce 3×3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość  

w ramach kwalifikacji do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski 

w koszykówce 3x3 w kategoriach open kobiet i open mężczyzn. 

 

1. Twierdza Zamość Cup 2022 r. – trzecia edycja. Ogólnopolski turniej FIBA w koszykówce 3x3 o Puchar 

Prezydenta Miasta Zamość, 

2. Dzięki nawiązaniu współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, turniej został włączony do rozgrywek 

Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 – LOTTO 3x3 QUEST 2022 r., 

3. Zwycięskie drużyny turnieju w dwóch kategoriach, uzyskają bezpośredni awans do turnieju finałowego 

Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, który odbędzie się 6 i 7 lipca w Katowicach, 

4. Oprócz Zamościa, turnieje kwalifikacyjne Mistrzostw Polski odbędą się w: Łodzi, Toruniu, Poznaniu, 

Warszawie, Małogoszczu, Grójcu, Rzeszowie, Ełku, Chorzowie oraz w Gliwicach, 

5. Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, Akademia 

Koszykówki Zamość oraz Polski Związek Koszykówki, 

6. Turniej został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz Polskiego Związku Koszykówki, 

7. Zostanie on rozegrany w sobotę, 28 maja 2022 r. od godz. 11.00 do 19.00 na zamojskiej starówce, 

8. Jest on przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Do rywalizacji może przystąpić maksymalnie 8 drużyn w kat. open 

kobiet i 16 drużyn w kat. open mężczyzn, 

9. Rejestracja drużyn odbywa się poprzez platformę FIBA 3x3 – play.fiba3x3.com, 

10. Rozgrywany on będzie na dwóch rozkładanych boiskach zewnętrznych do gry w koszykówkę 3×3, otoczonych 

bandami oraz trybunami dla publiczności. Boiska wyposażone będą w specjalistyczne zegary czasu gry, czasu 

akcji oraz tablice wyników, 

11. Przedsięwzięcie transmitowane będzie na żywo na stronie internetowej PZKosz w technologii 4 K  

z zastosowaniem dwóch kamer oraz dronów, 

12. Wyniki na żywo oraz szczegółowe informacje (w tym harmonogram pojedynków) będzie można śledzić 

poprzez stronę internetową: play.fiba3x3.com, na stronach internetowych organizatorów oraz mediach 

społecznościowych, 



 

 

13. Turniej zostanie rozegrany według Oficjalnych przepisów gry w koszykówkę 3×3, zatwierdzonych przez 

Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA,  

14. Każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch licencjonowanych sędziów boiskowych Lubelskiego Związku 

Koszykówki oraz Polskiego Związku Koszykówki. Będą im asystowali sekretarz, operator tablicy wyników 

oraz mierzący czas akcji – licencjonowana obsługa techniczna stolika (OTS), 

15. System rozgrywania turnieju oraz podział zespołów na grupy zostaną opracowane przez organizatora  

z zastosowaniem systemu informatycznego FIBA. Informacje zostaną opublikowane na 

stronie: play.fiba3x3.com przed rozpoczęciem turnieju, 

16. W trakcie trwania turnieju będą prowadzone statystyki indywidualne oraz drużynowe, które na bieżąco będą 

wprowadzane do systemu FIBA 3x3, 

17. Nagrody pieniężne: 1. miejsce – 1000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), 2. miejsce – 700 zł (siedemset złotych 

00/100), 3. miejsce – 400 zł (czterysta złotych 00/100), 

18. Nagrody rzeczowe: wszyscy zawodnicy reprezentujący drużyny, które zajmą miejsca 1, 2 i 3, otrzymają stroje 

koszykarskie (koszulka i spodenki). Król strzelców oraz MVP turnieju otrzymają akcesoria koszykarskie. 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymają pakiety upominkowe. Trzy pierwsze drużyny 

otrzymają puchary i dyplomy, 

19. Oprócz rywalizacji sportowej odbędą się konkursy towarzyszące: konkurs umiejętności technicznych, konkurs 

rzutów za trzy pkt. oraz turniej na konsoli w NBA 2k22. Zostaną przeprowadzone również animacje 

koszykarskie dla najmłodszych. W obrębie boisk zostanie rozstawiona strefa chillout z leżakami. Profesjonalną 

obsługę muzyczną zapewni DJ, 

20. Dla uczestników turnieju istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, 

21. Sponsorzy oraz Partnerzy: Miasto Zamość, Polski Związek Koszykówki, Camaro Zamość Marek Nieścior, 

Kappa Zamość Piotr Trześniewski, Oknoplast Zamość, PGE Obrót S.A., Centrum Kształcenia Kadr 

Sportowych, Arte Hotel Zamość,  

22. Bieżące informacje, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne będą na stronie internetowej 

www.koszykowkawzamosciu.pl, 

23. Partnerzy medialni: Nowy Kurier Zamojski, Kronika Tygodnia oraz Roztocze.net, 

24. Zwycięzca kategorii OPEN mężczyzn w Katowicach oprócz tytułu Mistrza Polski otrzyma prawo udziału  

w turnieju kwalifikacyjnym FIBA 3x3 WORLD TOUR MASTERS w węgierskim Debreczynie w dniach 27  

i 28 sierpnia 2022 r. 

https://play.fiba3x3.com/events/9bb8d856-ffeb-4f5e-8819-0fdd5e9c8b90
http://www.koszykowkawzamosciu.pl/

