Regulamin Rozgrywek
Turnieju Koszykarskiego

Bilcza, 02.02.2019r.

1. Celem rozgrywek Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w Koszykówce jest
umożliwienie aktywnego wypoczynku, popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym i
propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców, firm i instytucji z terenu Miasta i Gminy
Morawica.
2. Organizator: Miasto i Gmina Morawica, osoba wyznaczona przez organizatora Jacek Kubicki.
3. Terminy i miejsce: 2 luty 2019r.(sobota), od godziny 15:00 w Hali Sportowej w Bilczy, ul.
Szkolna 2.
4. Uczestnictwo:









W rozgrywkach biorą udział drużyny w składach, których występują tylko zawodnicy
niezrzeszeni w koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym
szczeblu organizowanych przez PZKosz.
W drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia (nie mniej niż 15
lat - rocznik 2003 może być najmłodszy) tylko za pisemną zgodą rodziców - druk
dostępny, jako załącznik do regulaminu). Pozostali zawodnicy na liście
zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach i oświadczenie RODO.
Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki z numerem - w razie braku,
dostępne będą narzutki.
Zespół liczy maksymalnie 10 zawodników, w tym 5 rezerwowych.
Zawodnik, może grać tylko w jednym zespole.
Zabranie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (z jasną podeszwą).

5. Zasady gry:







Czas trwania meczu odmierza sędzia stolikowy.
Mecze trwać będzie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (zakładany czas 2 x
10 minut). Czas automatycznie zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu. Na
jeden mecz przeznaczono 30 minut.
Każdej z drużyn przysługuje 1 czas na żądanie w jednej połowie.
Zawodnik zostaje wykluczony z gry po 4 faulach w meczu.
Po 5 faulu zespołu w połowie - przeciwna drużyna wykonuje rzuty osobiste.





Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami gier ustanowionymi przez PZKosz.
Gramy systemem każdy z każdym. Sześć meczy w turnieju.
O kolejności w tabeli decydują kolejno: liczba zwycięstw, suma punktów zdobytych i
straconych we wszystkich meczach (ich różnica - wyższe miejsce zajmuje zespół,
która ma korzystniejszą różnicę pomiędzy zdobytymi a straconymi punktami),
bezpośredni pojedynek, rzut monetą.

6. Nagrody: zespoły zostaną udekorowane pucharami, dyplomami i piłką do koszykówki oraz
zostanie wybrany MVP turnieju.
7. Postanowienia końcowe:




We wszystkich sprawach spornych-organizacyjnych głos decydujący ma
przedstawiciel organizatora.
We wszystkich sprawach dotyczących sędziowania, wyniku, weryfikacji zawodników
głos decydujący ma sędzia główny turnieju oraz przedstawiciel organizatora.

8. Podczas całego turniej będzie zapewniona opieka medyczną.
9.Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan lub opiekun zespołu.
10.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości: zawodnicy muszą posiadać i
na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem. Odmowa
okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów a nawet wykluczenie
zawodnika bądź całej drużyny (dotyczy uregulowania pełnoletniości).
11. Zespól jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem rozgrywek i regulaminem „Hali
Bilcza”
12.Inne informacje i sprawy organizacyjne na miejscu podczas turnieju.

UWAGA!!!
Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Wszelakie negatywne zachowania na boisku i poza nimi będą
karane, łącznie z wykluczeniem zespołu odpowiedzialnością za
wyrządzone szkody.

