REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ STREETBALL „GDM 2018 basket jam 3x3” (zwany
dalej: „Turniejem”). 20-21 lipca / godz. 13-21

1. CEL IMPREZY:
• Umożliwienie aktywnego wypoczynku po nauce i pracy;
• Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym;
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Wyłonienie najlepszych zespołów
2. ORGANIZATORZY :
• Głównymi organizatorami imprezy jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury i
STOWARZYSZENIE KOCHAMY AKTYWNOŚĆ.
3. TERMIN I MIEJSCE:
• Impreza odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2018 r. (13:00 – 21:00) na placu Zebrań Ludowych w
Gdańsku
• Mecze zostaną rozegrane na 2 boiskach
4. UCZESTNICTWO:
❖ 20.07.18 (od 14:00) – turniej młodzieżowy kobiet U17 i mężczyzn U14, U17, U20 oraz OPEN KOBIET
(nagrody rzeczowe)
❖ 21.07.18 (od 13:00) - zawodnicy kategorii OPEN M. (nagroda 4000 pln)
5. NAGRODY:
• Najlepsze trzy zespoły otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce 4000 zł - I NAGRODA DYREKTORA GDAŃSKIEGO ARCHIPELAGU KULTURY
II miejsce – nagrody rzeczowe
III miejsce – nagrody rzeczowe
6. ZGŁOSZENIA :
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko na oficjalnych formularzach- kartach zgłoszeń, dostępnych
na stronie 3lk.pl/do-pobrania. W razie dodatkowych pytań dotyczących turnieju, prosimy pisać na
liga3lk@gmail.com. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa 19 lipca 2018 roku, godz. 23.00
• Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie
lub nieprawidłowo
• Ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

7. PRZEPISY GRY:
a) każda drużyna składa się z czterech zawodników (w tym jeden rezerwowy), którzy przed przystąpieniem
do gry muszą zostać zgłoszeni do głównego organizatora i zarejestrowani;
b) mecz musi rozpocząć minimum trzech zawodników, natomiast kończyć musi minimum dwóch;
c) organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w następujących
sytuacjach:
• występ w zespole zawodnika zarejestrowanego lub nie zgłoszonego do turnieju ;
• wybitnie niesportowego zachowania
d) zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości z datą
urodzenia
i zdjęciem; odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów lub nawet
wykluczenie zawodnika;
e) gra toczy się na boisku o wymiarach 12,0 x 12,0 m., na jeden kosz; łukowata linia przerywana odległa od
pionowej osi symetrii tablicy o 6,75 m., dzieli boisko na strefy rzutów za 1 pkt. oraz 2 pkt.;
f) zespołom przysługuje prawo do 3 minutowej rozgrzewki, zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest
drogą losowania(rzut monetą);
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g) po każdym zdobytym koszu piłka wprowadzana jest do gry przez zespół przeciwny zza linii końcowej
naprzeciw kosza; a po każdej zmianie posiadania piłka musi ona zostać wyprowadzona poza linię 6,75
metrów;
h) piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać dotknięta przez obrońcę, przed rzutem do kosza musi
zostać wykonane minimum jedno podanie;
i) po błędzie kroków i innych wykroczeniach powodujących zmiany posiadania piłki, drużyna przeciwna
wprowadza ją do gry zza linii końcowej naprzeciw kosza;
j) po 6. Faulu drużyny, za każdy kolejny faul przyznany zostaje 1 rzut wolny
k) drużynie przysługuje jedna 30-sekundowa przerwa na żądanie w każdym meczu;
l) w sytuacjach, gdy dojdzie do wspólnego trzymania piłki, grę wznawia zza linii końcowej na wprost kosza
zespół broniący;
m) zmian zawodników można dokonywać tylko, gdy piłka nie jest w grze;
n) gra toczy się do zdobycia 21 punktów lub trwa 10 minut, wygrywa zespół, który zdobędzie większą ilość
punktów,
w przypadku remisu wygrywa zespół, który w dogrywce pierwszy rzuci 2 punkty;
o) nad prawidłowym przebiegiem meczu (faule, błędy, auty) czuwa sędzia, do którego należą ocena
błędów oraz zaliczenia lub niezaliczenia punktów oraz ocena faulu.
p) W przypadku wybitnie niesportowego zachowania lub celowe przerywanie gry w celu zyskania na
czasie, sędzia orzeka faul niesportowy karany jednym rzutem wolnym oraz posiadaniem piłki;
q) zawodnik lub zawodnicy, którzy wdadzą się w bójkę zostaną wykluczeni z turnieju;
r) w grach grupowych o końcowej kolejności drużyn decydują: ilość zwycięstw, wynik bezpośredniego
meczu, różnica zdobytych i straconych punktów we wszystkich meczach, stosunek punktów zdobytych
do straconych, losowanie.
s) we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma sędzia boiskowy. Jest on
odpowiedzialny za mierzenie czasu, kontrolowanie wyniku oraz fauli. Będzie on na bieżąco informować
zespoły o czasie gry i wyniku meczu;
t) zespół ma ograniczony czas na przeprowadzenie akcji, która jest mierzona przez sędziego boiskowego i
wynosi 14 sekund. W przypadku przedłużającej się akcji, sędzia ma obowiązek o poinformowaniu
zespołu o czasie do oddania rzutu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od drużyny płatne przelewem na konto Gdańskiego
Archipelagu Kultury, Bank Spółdzielczy w Sztumie 50 8309 0000 0085 6294 2000 0010,
OBOWIAZKOWO Z DOPISKIEM: NAZWA DRUŻYNY – STREETBALL GDM 2018
• w ramach wpisowego członkowie zespołu mogą wziąć udział w turnieju oraz uczestniczyć
w koncertach przez całe trzy dni trwania Gdańsk Dźwiga Muzę 2018.
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Turnieju.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty
medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel
medyczny i paramedyczny obsługujący Turniej, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub
doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika.
• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą
wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie
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zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik
oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
Wejściówki uprawniające do uczestniczenia w 3 dniach festiwalu (w tym na sam turniej koszykówki),
będą przygotowane przez organizatorów, do odbioru w kasach biletowych od 20.07.2018 po
okazaniu dowodu przelewu z nazwą drużyny w tytule.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie
informował na stronie internetowej www.3lk.pl.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 lipca 2018 r. do godziny 23:00
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH NA UCZESTNICTWO W TURNIEJU KOSZYKÓWKI
ULICZNEJ STREETBALL „GDM 2018 basket jam 3x3” , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS
„FESTIWALU GDAŃSK DŹWIGA MUZĘ”

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż jako przedstawiciel ustawowy
……………………………………………………………………………………. [IMIĘ I NAZWSKO UCZESTNIKA]
będącej/ego osobą poniżej 18 roku życia, niniejszym wyrażam zgodę na jej/jego udział w TURNIEJU KOSZYKÓWKI
ULICZNEJ STREETBALL „GDM 2018 basket jam 3x3” , który odbędzie się w dniach od 20-21.07.2018 r.na Placu
Zebrań Ludowych w Gdańsku ,a także na wszelkie postanowienia zawarte w regulaminie wyżej wymienionego
turnieju.

PODPIS(Y) PRZEDSTAWICIELA/I USTAWOWEGO / USTAWOWYCH (RODZICE) IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………(przedstawiciel ustawowy, drukowanymi literami)
PODPIS ………………………………………………......

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………(przedstawiciel ustawowy, drukowanymi literami)
PODPIS ………………………………………………......

DATA: _________________________
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