
 

 

 

Komunikat organizacyjny 
I ETAPU HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 3X3 

Strefa Kujawsko-Pomorsko – Łódzka 
2017/2018 

 
 
ORGANIZATOR 

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki - biuro@kpzkosz.com 

TERMIN ZAWODÓW 

4 marca 2018 roku (niedziela) od godz. 11.00  

Weryfikacja w tym samym dniu od godz. 10.00 

MIEJSCE ZAWODÓW 

Arena Toruń, ul. Gen. Józefa Bema 73-89 

INFORMACJE 

 Kategorie wiekowe: 

o OPEN KOBIET i OPEN MĘŻCZYZN – urodzeni w 2002  roku i starsi, w tym co najmniej 

dwóch zawodników urodzonych w 1999 roku lub starszych  w drużynie 

o U18K i U18M - urodzeni w 2000, 2001 lub 2002 roku  

 Wpisowe od drużyny wynosi 20 zł. Płatne przelewem do 1 marca na konto (w tytule proszę 

podać nazwę drużyny oraz wpisać 3x3 Toruń): 

o mBank 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 

 W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy posiadający obywatelstwo Polskie lub status 

zawodnika miejscowego.  

 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencje zawodnika (tzw. stałe) PZKosz wydane przez 

właściwy WZKosz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego 

PZKosz oraz posiadać konto na stronie http://play.fiba3x3.com 

o Zawodnicy spełniający kryteria wieku i obywatelstwa lub statusu, ale nie posiadający 

licencji stałej mogą wystąpić do KPZKosz o jej wydanie (na wnioski czekamy do 2 

marca) – w cenie udziału w turnieju jest wyrobienie licencji 

 W mistrzostwach nie obowiązuje przynależność klubowa 

 Drużyna może liczyć trzech lub czterech zawodników 
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 Zgłoszenie  drużyny  musi  być  przeprowadzone  przez  platformę  3x3  FIBA 

(http://play.fiba3x3.com – należy  wyszukać: HALOWE   MISTRZOSTWA POLSKI – strefa 

Kujawsko-Pomorska – Łódzka) 

 Do 26 lutego  należy  przesłać  zgłoszenie  drużyny  (załącznik  01) na adres 

biuro@kpzkosz.com 

 Sędzia główny turnieju ma prawo do zmiany nazwy drużyny jeżeli uzna, że jest ona obraźliwa 

lub niecenzuralna 

 Weryfikacja  drużyn  będzie  prowadzona  przed  turniejem  przez sędziego  głównego.  

Podczas  weryfikacji  każdy  uczestnik ma  obowiązek  okazania  dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem 

 Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi posiadać 

pełnoletniego opiekuna. 

 Zawody będą rozgrywane wg oficjalnych przepisów gry w koszykówkę 3x3 (załącznik 02) 

 Pełny Regulaminu   Cyklu   Rozgrywek   Halowe   Mistrzostwa   Polski   3x3 (załącznik 03) 

 We  wszystkich  sprawach  spornych  i  nie  ujętych  powyżej, ostateczną decyzję podejmuje 

organizator 
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