Regulamin
Rzeszów Streetball Challenge / Grand Prix Podkarpacia 2020 w koszykówce 3X3

1. CEL IMPREZY
Celem imprezy jest popularyzacja koszykówki a w szczególności koszykówki 3x3. Popularyzacja tej
dyscypliny wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży z terenu Rzeszowa oraz Województwa
Podkarpackiego.
2. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Termin: 22 sierpnia 2020 r.,
Miejsce rozgrywek: Boiska sportowe przy Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Kazimierza Pułaskiego 11
w Rzeszowie
3. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
3.1 UCZESTNICY
Turniej rozgrywany jest w kategorii wiekowej OPEN MĘŻCZYZN oraz U-16 MĘŻCZYZN. Do
turnieju może przystąpić każda drużyna, która w określonym terminie dokona zgłoszenia i opłaci
wpisowe. Dla kategorii OPEN MĘŻCZYZN obowiązuje limit 24 drużyn, a dla kategorii U-16
MĘŻCZYZN obowiązuje limit 10 drużyn które zostaną przyjęte według kolejności zgłoszeń.
3.2 SYSTEM ROZGRYWEK
Faza grupowa - mecz każdy z każdym w ramach grupy.
Faza pucharowa (ćwierćfinał, półfinał, finał) - przegrany odpada.
O podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie. Po eliminacjach meczę będą rozgrywane systemem
pucharowym, tzn. przegrany odpada.
Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał, podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.
3.3 DRUŻYNY
Drużyna przystępująca do rozgrywek zgłasza skład personalny w liczbie minimum 3 /trzech/
a maksimum 4 /czterech/ osób.
3.4 ZAWODNICY
W kategorii OPEN MĘŻCZYZN mogą grać zawodnicy urodzeni w roku 2003 i starsi.
W kategorii U-16 MĘŻCZYZN mogą grać zawodnicy urodzeni w roku 2004 i młodsi.
3.5 PRZEPISY
Mecze rozgrywane będą w oparciu o przepisy gry 3X3 FIBA.
3.6 ZGŁOSZENIA
3.6.1 Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać tylko drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.streetballchallenge.pl. do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz.
10.00.
3.6.2 Wraz ze zgłoszeniem zespołu do turnieju należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 100,00
złotych od zespołu przelewem na konto Stowarzyszenia Aktywni w Sporcie Nr konta 52 1140 2004
0000 3002 7903 8745 tytułem „Streetball Challenge 2020 - nazwa drużyny”.

3.6.3 Każdy zawodnik kategorii OPEN MĘŻCZYZN biorący udział w turnieju musi posiadać
indywidualne konto na stronie www.play.fiba3x3.com. Każda drużyna w kategorii OPEN MĘŻCZYZN
musi być zarejestrowana na stronie www.play.fiba.3x3.com. Niespełnienie powyższych warunków
będzie skutkowało niedopuszczeniem zawodnika bądź drużyny do rozgrywek.
3.7 POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE
3.7.1 W turniejach stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3X3 FIBA. Decyzje związane
z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje
są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.
3.7.2 W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Sędzia Główny zawodów
do kompetencji którego należy w szczególności:
- weryfikacja uczestników zawodów,
- nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,
- ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,
- rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach
o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.
3.7.3 W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
- zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
- zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zawodnika z danego turnieju /decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Sędzia Główny
zawodów na wniosek sędziego meczu/,
- zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zespołu z turnieju,
- udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana
tożsamości lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu z turnieju,
weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego oraz dyskwalifikacją
zawodnika z turnieju.
4. NAGRODY
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN
I MIEJSCE - 1 700 zł (tysiąc siedemset złotych), medale dla zawodników, komplet strojów sportowych,
II MIEJSCE – 800 zł (osiemset złotych), medale dla zawodników, nagrody rzeczowe,
III MIEJSCE – 500 zł (pięćset złotych), medale dla zawodników, nagrody rzeczowe.
KATEGORIA U-16 MĘŻCZYZN
I MIEJSCE - medale dla zawodników, komplet strojów sportowych,
II MIEJSCE – medale dla zawodników, nagrody rzeczowe,
III MIEJSCE – medale dla zawodników, nagrody rzeczowe.
KONKURSY:
SLAM DUNK (konkurs wsadów) – nagroda finansowa, statuetka
Konkurs rzutów za 3 pkt. – nagroda rzeczowa, statuetka
Big Shot (konkurs dla publiczności) – nagroda rzeczowa
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry
niezgodnie z regulaminem.
5.2.Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie turnieju.
5.3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian
zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

5.4. Każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest warunkiem
przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w turnieju.
5.5. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada
5.6. Nie przystąpienie do zawodów po ówczesnym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje Zawodników.
5.7. Organizator zabezpiecza piłki do gry.
5.8. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
5.9. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5.10. Organizatorami zawodów „Rzeszów Streetball Challenge / Grand Prix Podkarpacia 2020 w
koszykówce 3x3” są:
- Urząd Miasta Rzeszowa
- Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie.

