
Turniej Koszykówki 

„Koszykarska Jesień” 
 

 

I. Cel: 

- popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży, 

- umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

II. Termin i miejsce: 

- rozpoczęcie turniej nastąpi w dniu 20 października  2013r.o godz. 15
00

 na Hali Sportowo-

Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim 

III. System rozgrywek: 

- w rozgrywkach uczestniczą drużyny zgłoszone do organizatora. 

- kategorie wiekowe:        

+16 lat (rocznik 1997) 

 IV. Zasady: 

1. Każda gra odbywa się boisku do gry w koszykówkę na dwie tablicę. 

2. Za każdy celny rzut drużyna otrzymuje dwa lub trzy punkty (zależnie od odległości ) 

3. Każda drużyna składa się z pięciu zawodników + rezerwowi( max 3 osoby)którzy przed 

przystąpieniem do gry muszą zostać zgłoszeni i zarejestrowani u głównego organizatora 

4. Zmiana zawodników  jest nieograniczona, może nastąpić po zdobytym koszu lub gdy piłka 

nie jest w grze. 

5. Każdy mecz trwa 10 minut czystej gry. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

czasu gry) 

6. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie oddawania rzutu i rzut jest celny, to 

punkty zostają zaliczone, a piłka pozostaje w posiadaniu zespołu atakującego, gdy rzut jest 

niecelny piłka wprowadzana jest na wysokości przedłużenia linii rzutów osobistych. 

6. Rzuty wolne zostają przyznane w przypadku faulu brutalnego , przewinienia umyślnego 

lub nie sportowego zachowania się. Dwa przewinienia tego samego zawodnika powodujące 

rzuty osobiste wykluczają go z dalszej gry w spotkaniu. 

7.  Zawodnik lub zawodnicy, którzy będą uczestniczyli w bójce zostaną wykluczeniu z całego 

turnieju 

8. Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do występowania 

w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach. 

9. Pozostałe przepisy niezawarte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

PZKosz. 

 

 V. Nagrody: 

- zespoły, które zajmą I , II, III miejsce otrzymają pamiątkowe puchary, 

 

VI. Postanowienia końcowe: 
- drużyna biorąca udział w rozgrywkach sprawę związaną z ubezpieczeniem zawodników 

załatwia we własnym zakresie, 

- o sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator. 

 


