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REGULAMIN 

III CELESTYNOWSKIEGO TURNIEJU  

TRÓJEK KOSZYKARSKICH 

 O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW  24.04.2022 r.  

 

I. Cel: 

Podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w koszykówkę i integracja środowiska 

poprzez sport. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności koszykarskich podczas 

rywalizacji sportowej. 

 

II. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie 

 

III. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 9:00 na boisku kompleksu boisk 

sportowych „Orlik 2012” w Celestynowie przy ulicy Wrzosowej 42.  

 

IV. System rozgrywek: 

1 . System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń 

 

 

V. Zasady klasyfikacji zawodników w fazie grupowej : 

1. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 2 punkty. 

 

 

 



VI. O kolejności końcowej w fazie grupowej lub w przypadku systemu „każdy z każdym”  

decyduje: 

1. Większa ilość zdobytych punktów. 

2. Lepszy stosunek małych punktów  (zdobytych do straconych). 

3. Wyniki bezpośrednich spotkań. 

 

VII. Zasady uczestnictwa: 

1. Udział w turnieju  jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 15 roku życia. 

2. W turnieju mogą brać udział drużyny męskie i mieszane. 

3. Zespół składa się z trzech osób (dozwolone posiadanie jednej osoby rezerwowej).  

4. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów.  

5. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy/zawodniczki zrzeszeni w klubach biorących 

udział w oficjalnych rozgrywkach PZKosz od 2 ligi i powyżej. 

6. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

7. W przypadku, gdy zawodnicy/zawodniczki nie mają ukończonego 18 roku życia 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju, 

którą wraz z kartą zgłoszenia uczestnik przedkłada organizatorowi. 

8. Tożsamość zawodników/zawodniczek może sprawdzić przeciwnik  w obecności sędziego  

prowadzącego mecz lub organizatora przed rozpoczęciem spotkania. 

9. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

10. Uczestnicy turnieju winni są stosować się do aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych 

z pandemią wirusa COVID-19. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w 

szatni.  

12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW podczas turnieju. 

13. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie mają 

żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów.  

 

 

 

 



VIII. Wymogi regulaminowe. 

1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZKosz. Przed rozpoczęciem gier 

sędziowie opiszą szczegółowo system sędziowania, pole gry oraz czas rozgrywania spotkań. 

2. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera. 

3. Organizator zapewnia do rozgrywania meczów. 

4. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i organizator.              

5. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

regulaminu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie. 

 

IX. Nagrody. 

1. Za zajęcie czwartego miejsca – puchar. 

2. Za zajęcie miejsc od jeden do trzech – puchar i medal. 

 

X. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 20.04.2022 roku do godziny 16:00. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są  drogą elektroniczną na adres e-mail:  sport@gokcelestynow.pl  

 telefon kontaktowy: 798-082-029 

3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:  

- wypełnioną Kartę Zgłoszeniową zawierającą oświadczenia zawodników, 

- pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich). 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Wszystkie zgłoszone osoby będą poinformowane o dokładnym terminarzu rozgrywek drogą 

mailową.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek. 


