Regulamin NAKIELSKI STREETBALL 2020
EDYCJA II
1. Organizator
Organizatorami turnieju NAKIELSKI STREETBALL w Nakle nad Notecią są: Piotr Szarszewski, tel.
503995357, e-mail piotrek.szarszewski@gmail.com oraz Nakielski Sport Sp. z o. o. w Nakle nad
Notecią.
2. Cel
•
•
•
•

wyłonienie zwycięzcy turnieju koszykówki ulicznej w Nakle nad Notecią w dniu 09.08.2020,
popularyzowanie piłki koszykowej, integracja środowisk sportowych,
popularyzacja przepisów i ceremoniału rozgrywania spotkań ulicznej piłki koszykowej,
popularyzacja gry fair play oraz wzajemnego szacunku zawodników.

3. Termin i miejsce przeprowadzania spotkań
•
•
•

Termin turnieju ustala organizator. Turniej odbywać się będzie na terenie boiska „Orlika” przy
ZSP nr 3 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1A, początek godz. 10.00.
Drużyny zobowiązane są do ścisłego przestrzegania harmonogramu spotkań.
Nie przewiduje się możliwości przekładania meczu. Jeżeli drużyna nie stawi się na mecz,
przegrywa go walkowerem.

4. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, ubezpieczenie
•
•

•

•
•
•
•

Organizator zapewnia regulamin, harmonogram meczów, odkryte boisko do rozgrywania
spotkań.
Drużyna zostanie dopuszczona do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tj.
przestrzeganie zasad związanych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja br.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii COVID- 19.
Wpisowe od drużyny wynosi 40 złotych płatne przed rozpoczęciem rozgrywek w biurze
zawodów. W przypadku nieuiszczenia wpłaty zespół zostaje automatycznie wycofany
z rozgrywek. W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek lub jego dyskwalifikacji
z rozgrywek, kwota wpłacona nie ulega zwrotowi.
Zespół stanowi od 3 do 4 zawodników. Walkower jeżeli drużyna nie stawi się w minimalnym
składzie na wyznaczony mecz, o wyznaczonej godzinie.
W trakcie zawodów do protokołu można wpisać tylko te osoby, które zostały zgłoszone do
rozgrywek.
Nie można zmienić drużyny w trakcie rozgrywek.
Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników zgłoszonych do turnieju na czas trwania
zawodów – ubezpieczenie NNW.

5. Sposób prowadzenia rozgrywek
•
•
•

W rozgrywkach uczestniczy 16 drużyn.
Turniej rozgrywany będzie za zasadach FIBA 3X3
Drużyny powinny posiadać jednolite koszulki sportowe.

6. Obowiązki kapitana drużyny

•
•
•

Przerwę na żądanie zgłasza tylko kapitan drużyny. Drużynie przysługuje jedna przerwa
trwająca 30 sekund na mecz.
Chwilę przed rozpoczęciem każdego spotkania drużyna zobowiązana jest przedstawić
sędziemu stolikowemu listę zawodników biorących udział w meczu.
Podczas rozgrzewki na boisku przebywają tylko te drużyny, które będą rozgrywać spotkanie.

7. Walkower
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane walkowerem w przypadku, gdy:
•
•
•
•
•

drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut na
wyznaczone spotkanie,
drużyna zgłosi się do zawodów z mniejszą liczbą zawodników niż 3,
drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż 3
zawodników),
w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry.
Dwa walkowery wykluczają zespół z dalszych rozgrywek i poprzednie wyniki zostają
anulowane.

8. Kary dla drużyny
•
•
•

Na terenie obiektu orlika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania
alkoholu!
Drużyna, której członkowie będą palić lub spożywać alkohol na terenie orlika zostaje ukarana
karą finansową w wysokości 50 zł.
W przypadku, gdy organizatorzy stwierdzą, że osoba przebywająca na boisku lub ławce
rezerwowych jest pod wpływem alkoholu lub zachowuje się w sposób agresywny lub
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ma on prawo nakazania opuszczenia obiektu.

9. Kary dla zawodników
Niewłaściwe zachowanie członka zespołu w czasie spotkania, przerwach, przed lub po jego
zakończeniu wobec sędziów stolikowych, organizatorów, przeciwników, zawodników swojego
zespołu, ukarane może być wykluczeniem z udziału w dalszych rozgrywkach.
10. Punktacja oraz zasady rozgrywek
1. O tym kto rozpoczyna grę, decyduje rzut monetą.
2. Punktacja: celny rzut zza łuku, 2pkt, celny rzut nie zza łuku 1pkt, brak rzutów wolnych.
3. Gramy 10 minut zatrzymywanego czasu (zegar stoi na czas tzw. „martwej piłki”) lub do
momentu w którym jedna z drużyn zdobędzie 21pkt.
4. Drużyna może dokonać zmiany zawodnika w czasie „martwej piłki” (dowolna ilość).
5. Każda drużyna może wziąć jeden, 30-to sekundowy czas w trakcie meczu.
6. Po każdym celnym rzucie, piłka przechodzi w posiadanie drużyny przeciwnej. Piłkę
wyprowadzamy spod kosza (podając lub kozłując piłkę) poza linie rzutów „za dwa”. Drużyna
broniąca może starać się odebrać piłkę.
7. Po zbiórce zespołu grającego w obronie, przechwycie czy bloku przynajmniej jeden gracz
drużyny musi znaleźć się z piłką za łukiem.
8. Po tzw. „dead ball situation” („martwa piłka”) drużyna będąca w posiadaniu piłki rozpoczyna
grę za linią „za dwa” na wprost kosza przez przekazanie i oddanie (dotknięcie) piłki przez
drużynę broniącą (check ball).

9. Jeżeli na koniec regulaminowego czasu jest remis dochodzi do dogrywki gdzie wygrywa
drużyna która jako pierwsza zdobędzie 2pkt.(piłka w posiadaniu drużyny, która nie
rozpoczynała meczu)
10. Zakaz gry pasywnej, akcja trwa 12 sekund. Sędzia odpowiedzialny będzie za czas 12 sekund,
będzie na głos odliczać ostatnie 5 sekund.
11. Nagrody
•
•
•

Drużyna, która zajmie 1 miejsce w Turnieju Streetball otrzyma nagrodę główną,
3 najlepsze zespoły otrzymują nagrody w postaci upominków oraz dyplomu,
wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.

12. Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•
•

Przystąpienie do rozgrywek jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu
Turnieju Nakielski Streetball w Nakle nad Notecią.
Za szkody wynikłe z użytkowania boiska oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają
poszczególne drużyny.
Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności!
O wszystkich sprawach nie ujętych w tym regulaminie decyduje organizator.
W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej przeniesiony zostanie na salę przy ZSŻŚ
w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 10.
Niepełnoletni uczestnicy turnieju zobowiązani są do dostarczenia organizatorom pisemnej
zgody rodzica, bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach.

