2. Nie ma ograniczenia ilości drużyn w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 05 czerwca 2019 r.
w kasie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego KARTY UCZESTNICTWA
— dokładnie wypełnionej z podpisami rodziców zawodników niepełnoletnich.
4. Wpisowe płatne przy składaniu KARTY UCZESTNICTWA. Wpisowe
wynosi:
do 20.05.2019 - 0 PLN
od 21.05-31.05.2019 - 20,00 PLN
od 01.06-05.06.2019 - 40,00 PLN

XIX
TURNIEJ
KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW/PRAWNYCH
ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
STREETBALL ZGORZELEC 2019

Jako opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w turnieju koszykówki ulicznej STREETBALL ZGORZELEC 2019 oświadczam, że znane
mi są warunki oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka /podopiecznego,
który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu imprezie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do turnieju organizatorzy dopuszczają drużyny w następujących
kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
- SP Żaczek - rocznik 2011/2010
- SP Młodzik - rocznik 2009/2008
- SP Kadet - rocznik 2007/2006
- SP/G Junior - rocznik 2005/2004
- Senior - rocznik 2003/1999
- OPEN Panowie - rocznik od 1998
- OPEN Panie - rocznik od 1998
- FB Żaczek (Tata, Mama i dzieci 2011/2010)
- FB Młodzik (Tata, Mama i dzieci 2009/2008)
- FB Kadet (Tata, Mama i dzieci 2007/2006)

5. Mecze eliminacyjne odbędą się w sobotę, dnia 8 czerwca 2019 r.
przy Hali PGE ul. Lubańska, od godz. 9.30. Mecze finałowe odbędą
się tego samego dnia, również przy Hali PGE ul. Lubańska, od godz.
14.00.
6. Zawodnicy oraz organizatorzy zostaną ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
8. Drużyny otrzymują okolicznościowe koszulki do gry oraz napoje.
9. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
przepisów porządkowych obowiązujących podczas trwania turnieju,
zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów oraz zachowania zasad „fair play".

PARKING PGE TURÓW ARENA

10. Zawodnicy zbierają się o godz. 9.00 w miejscu rozgrywek.
Kolejność gier zostanie podana o godz. 9.00 w sobotę na tablicy
ogłoszeń w miejscu rozgrywek.

Wpisowe wynosi:

11. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie, a drużyna w jednej
kategorii. Wszyscy muszą posiadać legitymacje szkolne. Zgłoszenie
w niewłaściwym roczniku bezwzględnie eliminuje drużynę. (nie
dotyczy Kategorii Family)

Zapisy w kasie basenu CSR
Wpisowe płatne przy składaniu Karty Uczestnictwa

do 20.05.2019
- 0 zł
od 21.05-31.05.2019 - 20 zł
od 01.06-05.06.2019 - 40 zł
MAKSYMALNIE 100 DRUŻYN
KARTY UCZESTNICTWA DOSTĘPNE U NAUCZYCIELI WF
oraz w CSR i McDonalds Zgorzelec

9

2019

1. Mecze rozgrywane są na boiskach o wymiarach 9 x 9 m. Na boisku zaznaczona jest
linia przerywana, rzutów za 2 punkty, w odległości 6 m od kosza oraz linia rzutów
wolnych w odległości 4 m.
2. Drużyna liczy 3-4 zawodników, bezpośrednio w meczu uczestniczą 3 osobowe
drużyny (jeden rezerwowy).
3. Gra toczy się 8-10 minut. O długości meczu decyduje organizator.
4. Faul karany jest stratą piłki i wyrzutem z boku przez drużynę przeciwną. Faul na
zawodniku rzucającym niecelnie do kosza karany jest rzutem wolnym.
5. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz.
Zawodnik musi wyjść za linię 6 m.
6. Podobne zasady dotyczą wszelkich przejęć piłki oraz zebranie po niecelnym
rzucie przeciwnika.
7. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 punkt, za rzut z za linii 6 m — 2 punkty.
8. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym
rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.
9. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie gdy cała
drużyna rozpoczyna akcję spoza linii 6 m.
10. Każda drużyna ma do wykorzystania jedną minutową przerwę, z wyłączeniem
ostatniej minuty gry.
11. W meczach sędziowie sędziują spotkania szkół podstawowych i gimnazjalnych. W
starszych kategoriach są jedynie obserwatorami rozstrzygającymi sporne akcje.
12. Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów", za wyjątkiem boiska centralnego.
13. W turnieju nie mogą brać udziału czynni zawodnicy PLK oraz I ligi włącznie.
14. Zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zobowiązani są do
posiadania legitymacji.
15. W kategorii Family Basket drużyna składa się z Mamy, Taty i dziecka ( ew. drugie
dziecko jest zawodnikiem rezerwowym) Zmieniają się tylko dzieci.
16. Drużyna, która pobrała koszulki, a nie przystąpiła do turnieju jest zobowiązana w
dniu turnieju do zwrotu koszulek. Jeśli tego nie uczyni zwróci Organizatorowi kwotę
100,00 PLN przelewem na wskazane konto. Wszyscy uczestniczy (oraz opiekunowie
prawni podpisując Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Prawnych) wyrażają na to
zgodę podpisując Kartę Zgłoszeniową.
17. Za umyślny/brutalny faul, wulgarne lub agresywne zachowanie Obserwator
może wykluczyć zawodnika z meczu, a nawet Turnieju
18. Za wygrany mecz - 2 pkt., za przegrany O pkt., remis - 1 pkt. (dotyczy eliminacji). W
finale remisu nie ma gramy do Złotego Rzutu. W przypadku walkowera wpisywany
jest wynik 5:0

SP Żaczek, SP Młodzik, SP Kadet, SP/G Junior, Senior, OPEN Panowie, OPEN Panie, FB Żaczek, FB Młodzik, FB Kadet

REGULAMIN TURNIEJU

