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Regulamin Rozgrywek 
HALOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA 3x3 2019 

 
 
I. ORGANIZATOR  
Organizatorem Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 jest Warszawski Okręgowy Związek 
Koszykówki Województwa Mazowieckiego zwany dalej WOZKosz. 
 
II. CEL IMPREZY  
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zespołów w kategoriach wiekowych U23 Kobiet, U23 
Mężczyzn, U18 Kobiet i U18 Mężczyzn. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
Turniej drużyn męskich: 29.09, hala MOS 7 Ochota, Geodetów 1, Warszawa. Start godz. 10:00 
Turniej drużyn żeoskich: 05.10, hala ZSS nr 72, Konwiktorska 5/7, Warszawa. Start godz. 10:00 
 
IV. UCZESTNICY 
Uczestnikami Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 są zawodniczki i zawodnicy: 

a) urodzeni w 1997 roku i młodsi - w kategorii U23 Kobiet i U23 Mężczyzn,  
b) urodzeni w latach 2002 i młodsi - w cyklu U18 Kobiet i U18 Mężczyzn. 

 
Zawodniczki i zawodnicy biorący udział w Halowych Mistrzostwach Mazowsza 3x3 2019 muszą 
posiadad licencje zawodnika (tzw. stałe) PZKosz, wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. 

Drużyny muszą byd złożone z zawodniczek i zawodników zgłoszonych do rozgrywek 5x5 na terenie 
województwa mazowieckiego. 
 
V. ZGŁOSZENIA 
Do turnieju finałowego Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 może przystąpid drużyna, która w 
terminie do dnia 25 września 2019 – drużyny męskie i 2 października 2019 – drużyny żeoskie do godziny 
20:00. W turnieju planowany jest udział do 16 drużyn.  

UWAGA!!! Zawodnicy/-czki niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyd wypełniony i podpisany 
druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

Zespół przystępujący do turnieju zgłasza skład personalny w liczbie 4 osób. W kategoriach U18 
Kobiet i U18 Mężczyzn każdy zespół musi posiadad opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym nie 
może byd pełnoletni członek zespołu. Wersję papierową zgłoszenia (załącznik nr 2) należy posiadad 
ze sobą na miejscu, do weryfikacji w turnieju. 
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Organizator cyklu ma prawo do zmiany nazwy drużyny, jeśli uzna, że jest ona obraźliwa lub 
niecenzuralna. 

Weryfikacji zgłoszeo Organizator dokona niezwłocznie po zakooczeniu zgłoszeo. Organizator 
zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju finałowego 
na podstawie ich dowodów tożsamości. Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał 
obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  
 
VI. SYSTEM ROZGRYWEK 
Turniej Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 przeprowadzony zostanie w czterech 
kategoriach wiekowych: Mężczyzn – U23 i U18 oraz Kobiet – U23 i U18. System rozgrywania 
turnieju zostanie podany po zakooczeniu zgłoszeo.  

Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest:  
a) dwuszczeblowośd (eliminacje w grupach i faza play-off),  

b) minimum dwa mecze do rozegrania przez każdy zespół. 

Turniej finałowy rozegrany zostanie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z 
każdym”, w jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze play-off, w których przegrywający 
odpada, z wyłączeniem zespołów przegrywających w półfinale – te rozegrają mecz o trzecie 
miejsce.  

 
VII. PRZEPISY I ZASADY GRY  
Mecze turnieju finałowego Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 zostaną rozegrane w oparciu 
o aktualne przepisy gry FIBA 3x3, piłkami w rozmiarze 6, dla każdej kategorii wiekowej rozgrywek.  
 
VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE  
W turnieju finałowym Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 stosuje się wszystkie 
postanowienia przepisów gry FIBA 3x3 oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Decyzje związane 
z przebiegiem gry, wynikające z przepisów gry FIBA 3x3, podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje 
są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej. 

W sprawach nie objętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzje podejmuje Komisarz Zawodów, do 
kompetencji, którego należy w szczególności:  

a) weryfikacja uczestników zawodów,  
b) rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,  
c) nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,  
d) ocena niesportowych zachowao uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,  
e) rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile 

merytoryczna ocena możliwa jest na miejscu.  

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  
a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje 

wykluczeniem zawodnika z danego meczu,  
b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje 

wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisarz 
Zawodów na wniosek sędziego meczu),  

c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje 
wykluczeniem zespołu z turnieju,  

d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole, stwierdzony po weryfikacji zawodników (np. udział 
zawodnika w dwóch zespołach), skutkuje dyskwalifikacją zespołu z turnieju i weryfikacją jego 
spotkao jako walkowery na korzyśd zespołu przeciwnego.  

 
 



X. NAGRODY  
Zwycięskie drużyny, w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymają tytuł Halowego Mistrza 
Mazowsza 3x3 2019, pamiątkowe medale dla każdego zawodnika/-czki.  
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Zespoły biorące udział w turnieju Halowych Mistrzostw Mazowsza 3x3 2019 muszą posiadad dwa 
komplety strojów w kolorach jasnym i ciemnym, oznaczone tymi samymi numerami na koszulkach. 

b) Przyjazd uczestników w dniu rozgrywania turnieju do godziny 9:00, 
c) Weryfikacja zespołów odbędzie się w godzinach 9:10-10:40, 
d) Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 9:45, 
e) Przejazd do miejsca zawodów i z powrotem odbywa się na koszt uczestników. 

 
 
 

 
 
 


