
Puchar Zastępcy Wójta Gminy Łabunie 

w Turnieju z Piłki Koszykowej - „Streetball” 

REGULAMIN 

      1.CEL TURNIEJU: 

 Popularyzacja piłki koszykowej wśród mieszkańców Gminy Łabunie 

 Wyłonienie najlepszej drużyny gminy 

 Integracja społeczna poprzez aktywność sportową 

 Propagowanie zdrowego stylu życia 

 Wdrożenie mieszkańców do aktywnego wypoczynku 

       2. ORGANIZATOR: 

 Gmina Łabunie 

       3. TERMIN TURNIEJU: 

 Turniej odbędzie się 23.08.2019r.( piątek) na boisku wielofunkcyjnym obiekty Orlika. 

 Początek zawodów o godzinie 16:00 

       4. UCZESTNICTWO: 

 Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łabunie rocznik 2003 do 2006  

 Zespół składa się z dwóch zawodników w polu,  

 Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy 

 W turnieju mogą uczestniczyć drużyny męskie 

        5. SYSTEM TURNIEJU: 

 W zależności od przyjętych zgłoszeń (każdy z każdym, pucharowy) 

        6. PRZEPISY GRY: 

 Mecze koszykówki ulicznej rozgrywane są zgodnie z przepisami PZK 

 Mecz koszykówki ulicznej rozgrywa się do momentu zdobycia lub przekroczenia przez jedną z drużyn 

dziesięciu (10) punktów, lecz nie dłużej niż dziesięć (10) minut. 

 Zdobycie lub przekroczenie przez jedną z drużyn dziesięciu (10) punktów kończy mecz pod warunkiem 

posiadania co najmniej dwóch (2) punktów przewagi nad przeciwnikiem. Niezachowanie powyższego 

powoduje kontynuację  gry do momentu osiągnięcia przez jeden z zespołów przewagi dwóch (2) punktów, 

lecz nie dłużej niż do upływu  dziesięciu (10) minut gry. 

 Jeżeli po upływie dziesięciu (10) minut gry wynik jest nierozstrzygnięty (remis) do wyłonienia zwycięzcy 

zespoły wykonują naprzemiennie rzuty osobiste, przez jednego wskazanego przez kapitana członka 

drużyny. 

 Do wyłonienia zwycięzcy wystarcza przewaga 1 celnego rzutu po każdej zakończonej serii rzutów. 

 

        7. NAGRODY: 

 Za  I miejsce drużyna otrzyma  puchar i dyplom, 

 Za II i III miejsce medale i dyplomy, pozostałe drużyny dyplomy 

        8. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia należy potwierdzić do dnia 19.08. 2019r. u animatorów Orlika lub na  

                            tel. 506 417 951 

        9. UWAGI: 

 W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych turniej może zostać przesunięty na    

                            inny termin, dlatego też prosimy uczestników o wcześniejszy kontakt telefoniczny najlepiej w    

                            danym dniu planowanych rozgrywek pod podany wyżej numer telefonu. 

 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator i sędzia główny      

                            turnieju  p. Jolanta Wilkiewicz-Juś 



 


