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Rozgrywki Młodzieżowych Mistrzostw Polski U17 i U23 w koszykówce 3x3 objęte są Systemem Sportu
Młodzieżowego  Ministerstwa  Sportu  i  uwzględnione  w  punktacji  klubowej.  Zgodnie  z  zasadami
punktacji  SSM,  punkty  otrzymuje  zawodnik  i  są  one  naliczane  do  punktacji  danego  klubu,
województwa, powiatu, gminy. 
Ponadto rozgrywki te wprowadzone zostają do systemu rozgrywek FIBA 3x3 i poszczególne turnieje
będą uwzględniane w rankingach prowadzonych przez FIBA dla narodowych federacji w kategoriach
U23 i U18. 
W  sezonie  2020/2021  prowadzone  będą  dodatkowo  rozgrywki  U15  jako  obserwowane,  przed
wprowadzeniem ich w sezonie 2021/2022 do punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego.

Pierwszy etap rozgrywek wojewódzki lub międzywojewódzki – udział minimum 8 zespołów męskich i
4 zespoły kobiece (zaleca się turnieje min. 12 zespołowe, co warunkuje uzyskanie punktów dla Polski
w systemie FIBA3x3). Do rozgrywek centralnych awansują po 2 zespoły żeńskie oraz po 4 zespoły
męskie. 

Po przeanalizowaniu terminarzy, podaje terminy poszczególnych turniejów:
 U17M – 15.05
 U23K – 15.05, OSiR Bielany
 U17K – 22.05
 U23M – 22.05, Ostrów Mazowiecka
 U15K -
 U15M -

Wnioski  o  przyznanie  organizacji  turniejów  półfinałowych  należy  przesyłać  na  adres
rozgrywki@pzkosz.pl na drukach – Zał.16c do RC, do dnia 25 maja godz. 12:00

Załącznik 16c proszę też przesyłać w sprawie organizacji turniejów na Mazowszu.

Każdy klub, posiadający licencję klubową PZKosz, może zgłosić dowolną liczbę drużyn składających się
z 4 – 6 zawodników posiadających licencje zawodnika uprawniające do gry w koszykówkę (tzw. stałe
PZKosz)  oraz  licencje  okresowe  uprawniające  do  gry  w  klubie  w  koszykówce  5x5  w  sezonie
2020/2021. Zgłoszenie imienne do rozgrywek klub składa do właściwego terytorialnie WZKosz na
druku – Zał. 17b proszę przesyłać na adres biuro@wozkosz.pl.  Oryginał zgłoszenia wraz ze zgodą w
przypadku osób niepełnoletnich, należy przywieś na turniej. Wpisowe od drużyny w cyklach U23 to
100 zł, a w cyklach U17 i U15 to 50 zł. Proszę wpłacać na konto podane w nagłówku.
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