
 

Regulamin 
I Nocny Turniej Streetball  

Orzesze 2016 
 
1. ORGANIZATORZY 

FUNDACJA AKTYWNI (adres email: aktywni@onet.eu) 
Sławomir Grzegorzyca (609534290) 
Tomasz Mrowiec ( t.mrowiec@onet.pl ) 
 
*Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze 
 

2. PATRONAT MEDIALNY 
• Gazeta Orzeska 
• IRG 
• Dziennik Zachodni 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Turniej rozgrywany będzie 1 października 2016 roku o godzinie 17:00 na Targowisku miejskim  

w Orzeszu przy ulicy Świętego Wawrzyńca (naprzeciwko Kościoła). 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Impreza ma charakter otwarty, dla wszystkich chętnych. Uczestnicy biorą udział  

w turnieju na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Uczestnictwo w turnieju oznacza 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku złych warunków 

pogodowych organizator ma prawo do zmiany miejsca zawodów. Wszyscy uczestnicy muszą 

być zweryfikowani przez komisje sędziowska (uczestnik musi posiadać dokument tożsamości) 

2. Organizator przewiduje dwie kategorie wiekowe:  

a) OPEN  

b) do 18 roku życia (decyduje rok urodzenia)  

3. Zgłoszenia przejmowane są drogą mailową na adres: aktywni@onet.eu  

do 30 września 2016 roku.  

4. Opłata startowa wynosi 30zł od drużyny i dokonywana jest gotówką w dniu zawodów. 

5. Dla każdego zawodnika przewidziany jest poczęstunek.  

  



 

 
5. ZASADY GRY 

1. Podczas Turnieju określa się następujące zasady gry: 

2. Każda drużyna musi składać się od trzech do czterech graczy.  

3. Mecze będą rozgrywane w formule trzech na trzech (jeden zawodnik rezerwowy). 

4. W trakcie meczu ilość zmian zawodników jest nieograniczona. 

5. Czas meczu będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 

6. Po zdobyciu kosza grę rozpoczyna drużyna przeciwna. Po rzucie niecelnym grę prowadzi 

drużyna, która zebrała piłkę z tablicy. 

7. Każda zmiana drużyny posiadającej piłkę (po zdobyciu kosza, przechwycie, zbiórce) wymaga 

wycofania się za linię wyznaczającą strefę 2 pkt. Nie wycofanie się za wyznaczony obszar 

oznacza stratę piłki i nie zaliczenie punktów w przypadku celnego rzutu. 

8. Po wszystkich przewinieniach, „autach”, piłka musi być wprowadzona z za linii strefy 2 pkt. 

według zasady opisanej w pkt. 5. 

9. Rzut wykonany spoza linii 2 pkt liczony jest za 2 pkt. Obie stopy muszą być wyraźnie za 

wyznaczoną linią (w sytuacjach spornych decyduje sędzia). Pozostałe punkty z gry za 1 pkt. 

10. Jeżeli mecz kończy się remisem, następuje dogrywka - 3 serie rzutów wolnych, rzuty nie 

mogą być wykonywane przez jednego zawodnika (seria oznacza po jednym rzucie dla 

drużyny). Jeśli wynik nadal będzie nierozstrzygnięty, o wygranym meczu zadecyduje 

pierwsza wygrana seria. 

6. NAGRODY 

Puchary oraz nagrody rzeczowe za zajęte miejsca I – III. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wiążące i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 

zawodów. Uczestnicy turnieju biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwego wypadku. Organizator turnieju 

może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego. Wszystkie kwestie sporne 

dotyczące turnieju rozstrzyga Sędzia, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 
 


