CYKL TURNIEJÓW GRAND PRIX
STREETBASKET
REGULAMIN
Data i miejsce:

7,14.07 oraz 18,25.08.2011, boisko do koszykówki (Orlik przy II LO) ul. Królowej Marysieńki 10,
zapisy od godz. 9.00. Rozpoczęcie meczów godz. 10.00

Uczestnicy:

Turniej organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział w nim jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa:

1. Drużyna liczy 3 zawodników + 1 rezerwowy.
Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.
Drużyna musi być wcześniej zgłoszona i zakwalifikowana do gry przez organizatora.
Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny. Zawodnik nie może
grać w kilku drużynach.
2. Turniej zostanie rozegrany w konwencji Streetball. Wszelkich formalności związanych
z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej
kapitan.
3. Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym
drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
4. W celu weryfikacji uczestników należy przedstawić aktualną legitymację szkolną.

Gra:

1. Każdy mecz trwa 15 min., lub do zdobycia przez jedną z drużyn 16 punków.
W przypadku remisu zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn
jednego kosza. O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki decyduje losowanie.
5. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9 x 9 m do 12 x 12 na jeden kosz.
6. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 pkt., za rzut zza linii 6,25 m (dystansowej) – 2 pkt.
7. Wszelkie wznowienia gry, jak i rozpoczęcia gry następują w sposób jednakowy z końca boiska
(po zdobytym koszu, po faulu, po aucie, po przejęciu piłki). Jakakolwiek zmiana posiadania
piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza 6,25 m. Po
uzyskaniu kosza piłkę oddaje się przeciwnej drużynie, która wznawia grę spoza linii
dystansowej. Przed wznowieniem gry piłka musi być dotknięta przez obrońcę.
8. Zmian zawodników można dokonywać wyłącznie, gdy piłka nie jest w grze.
9. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników.
10. Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”.
11. Mecz sędziują drużyny same na zasadzie "fair-play". Należy dążyć do polubownego
załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do
wykluczenia jej z rywalizacji.
12. Tylko kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej
imieniu we wszystkich sporach i sprawach.

Postanowiania ogólne:

1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do
gry niezgodne z regulaminem.
2. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian
zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.
4. Każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju zapoznaje się z regulaminem turnieju. Podpis na
zgłoszeniu jest akceptacją warunków uczestnicwa.
5. Organizatorem turnieju jest Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie.
6. System gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów.
7. Ostateczną decyzję w kwestiach spornych podejmuje organizator.
8. Zwycięzcą GRAND PRIX zostanie zespół, który uzbiera najwięcej punktów w całym cyklu
rozgrywek /liczą się trzy najlepsze turnieje zespołu/.
9. Nagrody: Puchar dla najlepszej drużyny Grand Prix, medale dla 3 najlepszych drużyn Grand
Prix, drobne nagrody rzeczowe.

