
 

 

Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour 
REGULAMIN 

 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour w koszykówce 3x3 jest 

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59 

Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Miasto Toruń, 

Miasto Włocławek i Miasto Chełmno. 

 

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL 

Cykl turniejów zostanie rozegrany pod nazwą Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour. Celem 

imprezy jest wyłonienie najlepszych drużyn w każdej z kategorii, a także promocja 

koszykówki. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU 

Cykl turniejów Kujawsko-Pomorskie 3x3 basket Tour składa się z trzech turniejów 

kwalifikacyjnych oraz turnieju finałowego.  

Terminy i miejsca rozgrywania turniejów kwalifikacyjnych Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket 

Tour: 

1. 9 czerwca – Włocławek – eliminacje w kategorii Open w ramach turnieju Basket Nocą 

2. 10 czerwca – Włocławek – eliminacje w kategoriach U18 i U14 

3. 17 czerwca – Chełmno – eliminacje w kategoriach Open, U18 i U14 

Turniej finałowy Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour w koszykówce 3x3 odbędzie się 

w dniu 25 czerwca w Toruniu. 

 

4. KATEGORIE ROZGRYWEK 

Turnieje Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour będą się odbywały w następujących 

kategoriach: 

Kategoria Open: (dla zawodników, którzy w dniu imprezy są pełnoletni, a więc dla turnieju 

we Włocławku urodzeni przed 9 czerwca 1999 roku, a dla turnieju w Chełmnie urodzeni 

przed 17 czerwca 1999 roku). 

Zespoły, które zajmą pierwsze cztery miejsca w turniejach kwalifikacyjnych (łącznie 

8 drużyn) uzyskają awans do turnieju finałowego Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour, 

który odbędzie się w Toruniu w dniu 25 czerwca.  

Kategoria U18: (dla zawodników urodzonych po 31.12.2003, a przed 01.01.2000). 

Zespoły, które zajmą pierwsze cztery miejsca w turniejach kwalifikacyjnych (łącznie 

8 drużyn) uzyskają awans do turnieju finałowego Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour, 

który odbędzie się w Toruniu w dniu 25 czerwca.  

Kategoria U14: (dla zawodników urodzonych po 31.12.2003. 

Zespoły, które zajmą pierwsze cztery miejsca w turniejach kwalifikacyjnych (łącznie 

8 drużyn) uzyskają awans do turnieju finałowego Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour, 

który odbędzie się w Toruniu w dniu 25 czerwca. 



 

 

 

5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA 

 Do turnieju może się zgłosić każdy zespół spełniający kryteria wiekowe; 

 Zgłoszeń należy dokonać maksymalnie na 48 godzin przed planowanym turniejem za pomocą 

maila na adres biuro@kpzkosz.com; 

 W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny (może składać się maksymalnie z 15 znaków 

łącznie ze spacjami) oraz imię i nazwisko trzech lub czterech zawodników wraz z datami 

urodzenia oraz telefon kontaktowy do kapitana drużyny. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, 

w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa; 

 Weryfikacja zgłoszeń będzie odbywać się przed turniejem w biurze zawodów turnieju; 

 Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem; 

 Nie jest pobierana opłata za udział w turnieju; 

 Limit zespołów, które zostaną przyjęte do turnieju wynosi 16. 

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyjęcia 

drużyny po osiągnięciu limitu. 

 Zespół zgłasza skład w liczbie 3/trzech/ lub 4 /czterech/ zawodników; 

 Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny; 

 Przed turniejem zespół może dokonać maksymalnie dwóch zmian w składzie; 

 Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn); 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania 

turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości; 

 Turniej zostanie rozegrany tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłoszą się minimum 4 

zespoły. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

 Turniej będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do liczby zgłoszonych drużyn; 

 System rozgrywek będzie opracowywany przez organizatorów po zamknięciu zgłoszeń 

i publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem turnieju na stronie 

internetowej Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki (www.kpzkosz.com). 

 

Turniej finałowy 

 

 We wszystkich kategoriach (Open, U18 i U14) w turnieju finałowym wystąpi osiem 

drużyn (po cztery najlepsze z obu półfinałów). 

 Finaliści zostaną rozstawieni w dwóch grupach według następującego podziału: 

 

 Grupa A Grupa B  

 Włocławek 1 Chełmno 1  

 Chełmno 2 Włocławek 2  

 Chełmno 3 Włocławek 3  

 Włocławek 4 Chełmno 4  

 

 Drużyny zagrają w grupach każdy z każdym, a następnie będą rywalizowały w fazie 

play off według następującej drabinki: 

o ćwierćfinały: A1 - B4, A2 - B3, A3- B2 i A4 - B1 

o półfinały: zwycięzcy meczów A1-B4 – A3-B2 oraz A2-B3 – A4-B1 

o o 3 miejsce – przegrani z półfinałów 

o finał – zwycięzcy półfinałów 

 

mailto:biuro@kpzkosz.com
http://www.kpzkosz.com/


 

 

 

7. PRZEPISY I ZASADY GRY 

 Mecze w ramach całego cyklu rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy gry 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: 

o zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe 

zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu; 

o 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); 

o zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie 

skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju; 

o 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; 

o w przypadku kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju 

zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu 

turniejów, a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego 

zespołu. 

 Pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani 

dyskwalifikacją: 

o za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych; 

o za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających 

i psychotropowych; 

o za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 

o za zaśmiecanie terenu imprezy; 

o za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju; 

 Ponadto zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy. 


