KUJAWSKO-POMORSKIE 3x3 BASKET CUP 2018
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki,
ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz NIP: 967-05-90-008
2. NAZWA I CEL IMPREZY
Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Cup 2018 to cykl dwóch niezależnych turniejów w
koszykówce 3x3, które odbędą się w Bydgoszczy i Włocławku. Celem rywalizacji jest
wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju.
3. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA IMPREZY
Turniej Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Cup 2018 zostanie rozegrany:
 26 maja – Włocławek – plac przy Centrum Handlowym Wzorcownia (ul.
Kilińskiego 3) w godz. 11-24
 2 czerwca – Bydgoszcz – miejsce zostanie podane na 14 dni przed imprezą
 W razie złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przeniesione do
hali sportowej
4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turniej Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Cup 2018 odbędzie się w następujących
kategoriach:
 Turniej we Włocławku:
 Open mężczyzn (dla zawodników urodzonych przed 01.01.2002)
 Open kobiet (dla zawodniczek urodzonych przed 01.01.2002)
 U-17M (urodzeni w 2001 roku i młodsi)
 U-13M (urodzeni w 2005 roku i młodsi)
 Turniej w Bydgoszczy:
 U-17M (urodzeni w 2001 roku i młodsi)
 U-17K (urodzone w 2001 roku i młodsi)
 U-13M (urodzeni w 2005 roku i młodsi)
 U-12K (urodzone w 2006 roku i młodsi)
5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
 Udział w turnieju w kategorii open mężczyzn i open kobiet jest płatny.
Wpisowe wynosi 50 zł od drużyny płatne najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem
turnieju na numer konta KPZKosz:
45 1140 2004 0000 3802 7609 8215
Wpisowe nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji z udziału w turnieju.
 Zgłoszenie do turnieju w kategorii Open mężczyzn musi zawierać nazwę
drużyny, rozmiary koszulek (M/L XL/XXL). Informacje należy wysłać na
adres: biuro@kpzkosz.com
 Ponadto każda drużyna, która zgłosi się do kategorii Open mężczyzn i Open
kobiet ma obowiązek posiadania konta lub utworzenia go i dokonania
rejestracji poprzez www.3x3planet.com w oparciu o stosowny formularz
dostępny w systemie
 Limit miejsc w kategorii Open mężczyzn wynosi 16.

 Zgłoszenia do kategorii młodzieżowych są bezpłatne.
 W przypadku kategorii młodzieżowych istnieje obowiązek posiadania konta
lub utworzenia go i dokonania rejestracji poprzez www.3x3planet.com w
oparciu o stosowny formularz dostępny w systemie. Każdy niepełnoletni
zawodnik ma obowiązek posiadania pisemnej zgody na udział w zawodach
przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 dni
przed rozpoczęciem turnieju.
 Oprócz rejestracji na platformie www.3x3planet.com każda z drużyn mająca w
swoim składzie niepełnoletnich zawodników / zawodniczki ma obowiązek
przesłania zgłoszenia w formie skanu / zdjęcia, które będzie dostępne na
stronie www.kpzkosz.com
Zgłoszenie do kategorii młodzieżowych i open kobiet musi zawierać nazwę
drużyny, skład, rozmiary koszulek (S/M, L/XL). Informacje należy wysłać na
adres: biuro@kpzkosz.com
 W kategoriach młodzieżowych i open kobiet limit miejsc wynosi 8.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu (do 12) w przypadku
mniejszej liczby zgłoszeń w innej kategorii.
 Do turniejów mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów
 Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się w dniu imprezy w biurze zawodów turnieju;
 Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 Drużyny mogą się składać z trzech lub czterech zawodników / zawodniczek.
 Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej kategorii rozgrywek;
 Tuż przed turniejem istnieje możliwość dokonania co najwyżej dwóch zmian w
składzie. Nowi zawodnicy muszą posiadać konto na platformie
www.3x3planet.com
 Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn).
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego
w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w
trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości.
 Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do
turnieju zgłoszą się minimum 4 zespoły.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
 Rozgrywki mają na celu wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju
 Każdy turniej zostanie rozegrany według systemu dostosowanego do ilości
zgłoszonych drużyn.
 System rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju będzie
opracowywany osobno przez organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i
publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem danego
turnieju. System rozgrywek będzie prowadzony za pomocą platformy
www.3x3planet.com
7. PRZEPISY I ZASADY GRY
 Mecze w ramach turniejów Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Cup 2018 w
koszykówce 3x3 rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy gry 3x3
FIBA

 Mecze będą rozgrywane piłkami firmy SPALDING lub WILSON w rozmiarze
6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami 3x3 FIBA;
 Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA
podejmuje sędzia zawodów
 Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 W sprawach nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje sędzia
główny turnieju. Jego decyzje są ostateczne.
8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
Ustala się następujące sankcje za naruszenia w zakresie dyscypliny wynikającej z
przebiegu meczu:
 zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe
zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu;
 zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe
zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o
dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny turnieju po zasięgnięciu opinii
sędziego meczu);
 zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie
skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju;
 udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po
weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub
udział zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w
ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako
walkowery na korzyść zespołu przeciwnego.
9. NAGRODY
 Za zajęcie I miejsca w turnieju kategorii Open mężczyzn drużyna otrzyma
nagrodę pieniężną w wysokości 2500 złotych
 Za zajęcie II i III miejsca w turnieju kategorii Open mężczyzn drużyna
otrzyma nagrody rzeczowe lub vouchery do sklepu sportowego
 Za zajęcie I miejsca w turnieju kategorii Open kobiet drużyna otrzyma
nagrodę pieniężną w wysokości 1200 złotych
 Za zajęcie II i III miejsca w turnieju kategorii Open kobiet drużyna
otrzyma nagrody rzeczowe lub vouchery do sklepu sportowego
 Trzy najlepsze drużyny rywalizujące w każdej z kategorii młodzieżowych
otrzymają nagrody rzeczowe lub vouchery do sklepu sportowego
 Wszyscy pozytywnie zweryfikowani uczestnicy otrzymają pamiątkowe
koszulki.

