REGULAMIN I SYSTEM ROZGRYWEK
CYKLU ROZGRYWEK
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 3X3
SEZON 2017/2018
Wszystkie poniższe regulacje dotyczą w równym stopniu rozgrywanych rozdzielnie rozgrywek mężczyzn i
kobiet. Dla uproszczenia użyto formy męskiej "zawodnik".
Użyte skróty:
Mistrzostwa = Halowe Mistrzostwa Polski 3x3 Mężczyzn - Open i Juniorów (U18M) oraz Halowe
Mistrzostwa Polski 3x3 Kobiet - Open i Juniorek (U18K)
PZKosz = Polski Związek Koszykówki
Komisja = Komisja Przyznawania Turniejów Szczebla Centralnego PZKosz

1. SYSTEM ROZGRYWEK
1.1. Rozgrywki Mistrzostw prowadzone będą w czterech kategoriach wiekowych: Mężczyzn - Open i
Juniorów (U18M) oraz Kobiet - Open i Juniorek (U18K). Wszystkie turnieje Etapu I obejmować
będą co najmniej rozgrywki w obu kategoriach w jednej płci łącznie, a Etapów II i III - wszystkich
kategorii wiekowych w obu płciach łącznie.
1.2. Ustala się następujące strefy, w których rozegrane zostaną rozgrywki Etapu I, których
organizatorami są prowadzące strefy WZKosze:
1.2.1. POZNAŃ - dla województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (prowadzący WZKosz Wielkopolski ZKosz)
1.2.2. GDAŃSK - dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (prowadzący WZKosz Pomorski OZKosz)
1.2.3. WARSZAWA - dla województw mazowieckiego i podlaskiego (prowadzący WZKosz WOZKoszWM)
1.2.4. BYDGOSZCZ - dla województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego (prowadzący WZKosz –
Kujawsko-Pomorski ZKosz)
1.2.5. WROCŁAW - dla województw dolnośląskiego i lubuskiego (prowadzący WZKosz - Dolnośląski
ZKosz)
1.2.6. KATOWICE - dla województw śląskiego i opolskiego (prowadzący WZKosz - Śląski ZKosz)
1.2.7. KRAKÓW - dla województw małopolskiego i świętokrzyskiego (prowadzący WZKosz Krakowski ZKosz)
1.2.8. RZESZÓW - dla województw podkarpackiego i lubelskiego (prowadzący WZKosz Podkarpacki ZKosz)
1.3. W Etapie II Mistrzostw (półfinale, cztery turnieje rozmieszczone geograficznie) zagrają drużyny:
1.3.1. po pięć zgłoszonych przez WZKosze prowadzące strefy, wyłonionych w rozgrywkach
strefowych;
1.3.2. osiem dodatkowych zaproszonych przez PZKosz na zasadzie „dzikiej karty”. W przypadku
braku pełnych zgłoszeń związanych z pkt. 1.2.1. PZKosz może zmniejszyć liczbę uczestników
Etapu II, zmniejszyć liczbę turniejów Etapu II lub zaprosić na zasadzie „dzikiej karty”
większą liczbę drużyn.
1.4. W Etapie III Mistrzostw (finale) zagrają po trzy najlepsze drużyny z każdego z czterech turniejów
Etapu II (łącznie 12 drużyn). Najlepsze drużyny otrzymają tytuły Halowych Mistrzów Polski 3x3
oraz medale.
1.5. Rozgrywki strefowe (Etap I) należy prowadzić jako wspólne dla obu województw w formie
turnieju dla wszystkich czterech kategorii wiekowych. Liczba uczestników i system rozgrywek
ustala WZKosz prowadzący w rozgrywkach w strefie. Wszystkie ewentualne koszty organizacji
turnieju pokrywa organizator, czyli prowadzący rozgrywki w strefie WZKosz. Turnieje muszą
odbyć się w takim terminie, aby zgłoszenie zespołów do PZKosz do Etapu II mogło nastąpić
najpóźniej 12 marca 2018 roku (poniedziałek). Termin preferowany przez PZKosz to 13 lutego
2018 roku (wtorek) dla kobiet i 20 lutego 2018 roku (wtorek) dla mężczyzn.
1.6.
Prowadzący rozgrywki w strefie WZKosz może zgłosić drużyny inne niż wynika to z
kolejności miejsc, w przypadku rezygnacji drużyny uprawnionej do awansu.

1.7.

Czterech organizatorów turniejów półfinałowych (Etap II) wyznaczy - spośród klubów,
WZKoszy lub innych organizacji - PZKosz na zasadach przewidzianych w rozgrywkach
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 5x5, z udziałem Komisji. Termin turniejów - 29 marca 2018 roku
(czwartek). Zgłoszenia do udziału na zasadzie „dzikiej karty” należy złożyć w Wydziale
Rozgrywek PZKosz (rozgrywki@pzkosz.pl) do dnia 12 marca 2018 roku na odpowiednim druku
(załącznik nr 04).
1.8.
Organizatora turnieju finałowego (Etap III) wyznaczy - spośród klubów, WZKoszy lub innych
organizacji - PZKosz na zasadach przewidzianych w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski
5x5, z udziałem Komisji. Termin turnieju - 1 maja 2018 roku (wtorek).

2. WERYFIKACJA MECZÓW
2.1. Ewidencję i weryfikację rozgrywek Mistrzostw prowadzi Wydział Rozgrywek PZKosz.
2.2. Komunikaty weryfikacyjne i zawierające terminy turniejów będą wydawane po każdym etapie
rozgrywek.
3. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW
3.1. W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy:
3.1.1. urodzeni w 2002 roku i starsi w kategorii OpenK i Open M, w tym co najmniej dwóch
zawodników urodzonych w 1999 roku lub starszych w drużynie;
3.1.2. urodzeni w 2000, 2001 lub 2002 roku w cyklu U18K i U18M.
3.2. Zawodnicy wymienieniu w pkt. 3.1. muszą posiadać licencje zawodnika (tzw. stałe) PZKosz
wydane przez właściwy WZKosz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Współzawodnictwa
Sportowego PZKosz oraz posiadać konto na stronie http://play.fiba3x3.com.
3.3. W Mistrzostwach nie obowiązuje przynależność klubowa związana z grą w koszykówkę 5x5. Nie
wyklucza to możliwości udziału w rozgrywkach drużyn klubowych.
3.4. Udział zawodników w rozgrywkach w danej strefie jest dowolny. Zawodnicy mogą dowolnie
zmieniać drużyny między turniejami z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 3.1. i 3.6. PZKosz
przyjmie zgłoszenia zawodnika tylko w jednej drużynie na Etapie II oraz w Etapie III.
3.5. W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający status zawodnika
miejscowego w myśl postanowień Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz lub
posiadający obywatelstwo polskie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PZKosz
może udzielić zgody na wyjątkowy udział w rozgrywkach zawodnika nieposiadającego statusu
zawodnika miejscowego zwłaszcza z uwagi na jego sytuację rodzinną. PZKosz może udzielić
zgody na grę w Lidze zawodnika z prawem stałego pobytu w Polsce.
3.6. Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju Mistrzostw może wynosić trzy lub cztery. Drużyna,
która wywalczyła awans do kolejnych rozgrywek, utrzymuje status uczestnika w kolejnym Etapie,
o ile w składzie zgłoszonym do gry jest co najmniej dwóch zawodników, którzy wystąpili w
poprzednim Etapie.
3.7. Zgłoszenie
drużyny
musi
być
przeprowadzone
poprzez
platformę
3x3
FIBA
(http://play.fiba3x3.com). Drużyny uczestniczące w turnieju mają obowiązek najpóźniej pięć
dni do turnieju przesłać druki zgłoszeń imiennych (Załącznik nr 01) pocztą elektroniczną na adres
organizatora (Etap I) lub do Wydziału Rozgrywek PZKosz na adres rozgrywki@pzkosz.pl (Etap II i
III). Wersję papierową zgłoszenia należy posiadać ze sobą do weryfikacji na miejscu turnieju.
3.8. Sędzia Główny turnieju ma prawo do zmiany nazwy drużyny, jeśli uzna, że jest ona obraźliwa lub
niecenzuralna.
3.9. Weryfikacja zgłoszonych drużyn na miejscu turnieju będzie prowadzona przez Sędziego Głównego
w terminie ogłoszonym w komunikacie organizacyjnym turnieju. Zgłoszona drużyna, która nie
stawi się w tym terminie na weryfikację bez wcześniejszego powiadomienia organizatora
(telefonicznie lub mailowo) zostanie wykluczona z turnieju. Podczas weryfikacji każdy uczestnik
ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3.10.
Drużyna musi posiadać dwa komplety strojów w kolorach jasnym i ciemnym, oznaczone
numerami na koszulkach.
3.11.
Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi posiadać
pełnoletniego opiekuna.
3.12.
W rozgrywkach przeznaczonych dla mężczyzn mogą brać udział wyłącznie mężczyźni, a w
rozgrywkach przeznaczonych dla kobiet - wyłącznie kobiety.

4. PRZEPISY, WYPOSAŻENIE HAL, SĘDZIOWIE, ORGANIZACJA MECZÓW
4.1. Turnieje mistrzostw należy rozgrywać w halach, posiadających kosze i boisko do koszykówki 5x5,
zgodne z obowiązującymi przepisami. Boisko do koszykówki 3x3 ma rozmiary 11m (długość) x 15
m (szerokość).
4.2. Koniecznym wyposażeniem jest tablica odmierzająca czas gry i czas 12 sekund na akcję.
4.3. Mecze należy rozgrywać zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry w Koszykówkę 3x3.
4.4. Mecze należy rozgrywać wyłącznie oficjalnymi piłkami posiadającymi atest FIBA do rozgrywek
3x3 (rozmiar 6).
4.5. Sędziego głównego oraz sędziów meczów w turniejach strefowych (Etap I) wyznacza prowadzący
rozgrywki WZKosz, a w turniejach Etapu II i Etapu III - PZKosz.
4.6. Organizator turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obsługi biura zawodów oraz obsługi stolika
sędziowskiego (sekretarz, mierzący czas gry, mierzący czas akcji).
4.7. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym. W sprawach nie
objętych przepisami gry 3x3, ostateczne decyzje podejmuje Sędzia Główny turnieju.
4.8. Organizator turnieju zapewni opiekę medyczną w postaci co najmniej jednej osoby posiadającej
uprawnienia ratownika medycznego lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu
ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4.9. Podczas turniejów należy używać oficjalnego oprogramowania FIBA Event Maker, co wynika z
warunków postawionych przez FIBA w celu uznania turnieju za oficjalny FIBA. Terminarz meczów
w turnieju Mistrzostw oraz system gry wynika z tego programu.
4.10.
Drużyny uczestniczą w turniejach na koszt własny.
4.11.
Obowiązkiem organizatora jest przesłanie najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po
zakończeniu turnieju końcowych wyników (kolejność drużyn) do Wydziału Rozgrywek PZKosz
(Załącznik nr 02) wraz ze składami drużyn, które wywalczyły awans do dalszych gier (Załącznik nr
03).
5. POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE
5.1. Sprawy dyscyplinarne związane z udziałem w rozgrywkach Mistrzostw reguluje Regulamin
Dyscyplinarny PZKosz.
5.2. Zarząd PZKosz powołuje Sędziego Dyscyplinarnego i ewentualnie jego zastępców, którzy orzekają
w sprawach dyscyplinarnych Mistrzostw.
5.3. W sprawach wymagających decyzji na miejscu rozgrywania turnieju organem I instancji jest
Sędzia Główny turnieju, działający na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz w roli
analogicznej do Komisarza Technicznego turnieju w koszykówce 5x5. Rozstrzygnięcie w sprawie
dyscyplinarnej Sędzia Główny wydaje niezwłocznie, nie później niż godzinę po meczu.
5.4. Instancją odwoławczą od decyzji Sędziego Głównego w sprawie dyscyplinarnej jest podczas
turnieju Sędzia Odwoławczy, wyznaczony przez Sędziego Głównego podczas weryfikacji przed
turniejem. Sędzia Odwoławczy powinien być najwyższym obecnym na miejscu przedstawicielem
PZKosz, WZKosz lub organizatora. Sędzia Odwoławczy wydaje decyzje w sprawach związanych z
protestem z mocą Komisji Odwoławczej PZKosz, według procedur zawartych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZKosz.
5.5. Niepodjęcie przez Sędziego Głównego działań zmierzających do wydania orzeczenia podczas
turnieju nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego i wydania
orzeczenia przez Sędziego Dyscyplinarnego PZKosz.
5.6. Sędzia Główny turnieju ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub zespół na cały turniej w
przypadku rażących naruszeń dyscyplinarnych.
5.7. Zdyskwalifikowanie zawodnika podczas meczu przez sędziego nie jest równoznaczne z
automatyczną karą odsunięcia od gry w kolejnym meczu, ale Sędzia Główny może taką karę
nałożyć.
5.8. Udział w grze nieuprawnionego zawodnika lub zawodnika pod zmienioną tożsamością musi
skutkować wykluczeniem drużyny z turnieju.
5.9. Przy decyzjach Sędziego Głównego, w tym dyscyplinarnych, może być użyty tylko oficjalny zapis
wideo organizatora turnieju.

6.

DANE KONTAKTOWE

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz
adres: ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa
telefon: +48 22 836 38 00
e-mail rozgrywki@pzkosz.pl
konto bankowe 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693
Logistyka rozgrywek Mistrzostw
Piotr Hajduk
rozgrywki@pzkosz.pl
telefon: +48 885 881 011
Dyrektor Wydziału Rozgrywek:
Adam Romański
a.romanski@pzkosz.pl
telefon: +48 602 790 300
Wsparcie techniczne i organizacyjne:
Przemysław Żółtowski
p.zoltowski@pzkosz.pl
telefon: +48 507 955 488
Przewodniczący Komisji Rozgrywek (nadzór z ramienia Zarządu PZKosz)
Michał Lesiński
m.lesinski@pzkosz.pl
telefon: +48 601 247 082

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. We wszystkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek, a nieujętych w
niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd PZKosz.
7.2. Zarząd PZKosz ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
7.3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKosz.

