
 
Zarządzenie nr. 31/2019 

 

                                                                                                               z dnia 11.10.2019 r. 
 

 

 

 

 
REGULAMIN 

 
Celestynowski Turniej Trójek Koszykarskich o Puchar Wójta Gminy Celestynów 

 
 

Organizator: 

1. Organizatorem Celestynowskiego Turnieju Trójek Koszykarskich o Puchar Wójta Gminy 
Celestynów jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie. 

2. Mecze rozgrywane będą na Hali Sportowej  w  Celestynowie przy ul. prof. Hilarego 
Koprowskiego 2 

3. Turniej odbędzie się w niedzielę 27 października 2019 roku o godzinie 10:00. 
 

 
 
Cel: 
 

1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry 

 w piłkę koszykową  wśród społeczności lokalnej. 

2. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności koszykarskich podczas rywalizacji sportowej. 

 
 
Zasady uczestnictwa: 

 
1. W turnieju mogą brać udział mężczyźni i kobiety  którzy ukończyli 15 rok życia. 
2. Drużyna składa się  z trzech zawodników, dodatkowo każda drużyna może mieć maksymalnie dwóch 

rezerwowych. 
3. Dopuszczalne jest zgłoszenie lub wymiana zawodnika przed rozpoczęciem turnieju, w trakcie trwania 

turnieju  drużyny nie mogą zgłosić lub wymienić zawodnika. 
4. Zgłoszenia drużyn można przesłać na adres e-mail: sport@gokcelestynow.pl  lub złożyć osobiście  

w sekretariacie  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie ul. Regucka 1 lub w budynku Hali 
Sportowej Celestynów  przy ulicy prof. Hilarego Koprowskiego 2 do 24.10.2019 r, kontakt telefoniczny: 

           798 082 029 lub 22 789-71-02. 
5. Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy 

sporne. 

6. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać kartę zgłoszeniową drużyny, zgodę rodzica/opiekuna prawnego 
osoby niepełnoletniej, oświadczenia o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz  
z klauzulą informacyjną. Dokumenty są  dostępne do pobrania na stronie www.gokcelestynow.pl  
w zakładce sport. 

7. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn męskich i 12 drużyn damskich. 
 

System rozgrywek: 
 

1. Turniej odbędzie się w systemie grupowym i pucharowym. 
 

 
Nagrody: 
 

1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, puchary i medale dla laureatów pierwszych trzech miejsc turnieju.  
 



 
 

 
 
Zasady gry: 

 
 

1. Zasady gry identyczne jak w streetballu ,z tą różnicą, że punkty liczymy jak w koszykówce halowej 
(czyli: rzut wolny za 1 pkt, rzuty z pola za 2 pkt., rzuty zza linii 6,75m za 3 pkt.). 

2. Gra na jeden kosz w obrębie połowy boiska, 
3. Mecz:2 x 10 min.(przerwa 2 minuty); półfinał i finał możliwy dłuższy czas gry (do uzgodnienia), 
4. Punktowanie w meczu: za 1 pkt (rz. wolne); za 2 pkt.; za 3 pkt., 
5. akcje każdej drużyny poprzedza wyjście piłki poza linię 6,75m i co najmniej jedno podanie do partnera, 
6. Dopuszcza się pierwszą piłkę po straconym koszu jako tzw. wolną (kwestia umówienia się danych 

drużyn), 
7. Czas zatrzymywany jest wyłącznie w 3 przypadkach podczas meczu: na rzuty wolne, na przerwę na 

żądanie (2 przerwy) oraz w przypadku  zmiany zawodnika (maksymalnie 2 zmiany w meczu),  
8. Piąty faul danej drużyny w jednej połowie oznacza rzuty wolne dla drużyny przeciwnej; piąty faul 

zawodnika wyklucza go z dalszej gry, 
9. Pozostałe zasady gry wynikają z przepisów FIBA. 
10. Zawodnik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie dopuszczony do gry. 
 

Punktacja: 
 

1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów  
       2.    O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:  
 
              - wynik bezpośredniego spotkania 
              - lepszy bilans małych punktów w całym turnieju 
              - większa liczba zdobytych małych punktów w całym turnieju 
              - dogrywka między zainteresowanymi zespołami 
 

 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu turnieju.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.  
3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na czas trwania turnieju.  
4. Organizator turnieju jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec  uczestników turnieju. 

Uczestnicy turnieju startują w nim  na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych 
osób.  

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju lub ich przerwania 
bez podania przyczyny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do momentu  rozpoczęcia turnieju oraz podczas 
jego trwania. 

7. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników Celestynowskiego Turnieju Trójek Koszykarskich o Puchar Wójta 

Gminy Celestynów.  
9. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.



 


