BOMBARDIER 3X3 MISTRZOSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rozpoczynamy promowanie turnieju koszykówki ulicznej młodych BOMBARDIER 3X3
MISTRZOSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Turniej rozegramy 19 maja (niedziela)
2013 roku na ORLIKU SP-12 przy ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie (SZCZECIN PODJUCHY). Turniej jest bardzo dobrze opakowany wydarzeniami towarzyszącymi.
Przygotował go dla Was Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki i
BOMBARDIER BASKETBALL TEAM w kooperacji ze Stowarzyszeniem STREETBALL
POLSKA. Program turnieju przedstawia się następująco.

godz. 10.00 start turnieju w kategorii U-14 MEN (rocznik 1999 i młodsi) - turniej rangi
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego.
godz. 12.00 start turnieju w kategorii U-16 MEN (rocznik 1997 i młodsi) - turniej rangi
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego.

godz. 13.00 start turnieju w kategorii U-18 WOMEN i MEN (rocznik 1995 i młodsi) turniej rangi Mistrzostwa Zachodniopomorskiego i rangi eliminacji do Mistrzostw
Polski U-18 WOMEN i MEN.

UWAGA: celem weryfikacji zgłoszeń drużyny zobligowane są do stawiennictwa w
sztabie imprezy przed startem swojej kategorii z minimum 30 minutowym
wyprzedzeniem.

AKCJE TOWARZYSZĄCE:
godz. 11.00 - 14.00 ZAKRĘĆ PIŁKĄ, ZAKRĘĆ ŚWIATEM Z CASTELLARI - szoł Mieszko
Włodarczyka
godz. 12.00 - 13.00 zebranie i podsumowanie przez jury gotowych prac plastycznych
w ramach konkursu - WYMYŚL MASKOTKĘ BOMBARDIERÓW

REGULAMIN ROZGRYWEK BOMBARDIER 3X3
Turniej BOMBARDIER 3X3 MISTRZOSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO odbywać się
będzie w oparciu zestaw przepisów koszykówki ulicznej 3X3 FIBA 2013. Zawodników i
trenerów drużyn prosimy o zapoznanie się z regułami gry. Kilka z nich stanowić może
spore novum w dziejach streetballu. Przepisy gry znajdują się w załączeniu.

PROCEDURY ZGŁOSZENIA:
W odniesieniu do kategorii U-14 MEN i U-16 MEN obowiązują procedury
uproszczone. Sprowadzają się one do przesłania drogą mailową informacji o nazwie
drużyny i jej 3-4 osobowym składzie z wyszczególnieniem wieku zawodników oraz
turniejowej kategorii. Bezpośrednio w dniu turnieju prosimy o pisemne dostarczenie
zgody opiekunów prawnych/rodziców na udział w turnieju BOMBARDIER 3X3.
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udzielamy pod numerami: 505-595-797 oraz 602-460-832.

Inny, bo wielostopniowy charakter zgłoszenia ma turniej U-18 WOMEN i MEN. Ta
część turnieju będzie prowadzona ściśle w oparciu o wytyczne Streetball Polska i
ruchu FIBA 3X3. Oto jak się przedstawia procedura:
 Na początku należy dokonać indywidualnego zarejestrowania każdego
zawodnika na stronie www.3X3planet.com, poprzez wejście na stronę
www.3X3planet.com/singup, wypełnienie swoich danych i zatwierdzenie ich
przyciskiem SING UP. Od momentu indywidualnej rejestracji będziesz widniał
w międzynarodowych zestawieniach i klasyfikacjach ruchu FIBA 3X3.
 Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do drużyny poprzez wykorzystanie
aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl W zgłoszeniu
należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA
ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku, kiedy zawodnicy nie
posiadają KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy pozostawić
wolne pole, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie
KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy
zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu

wniosek o jej wydanie i po zaakceptowaniu wniosku otrzyma KARTĘ.
 Uwaga obu elektronicznych procedur rejestracyjnych należy dokonać do środy
15 maja do godziny 21.00.
 Zawodnicy/czki niepełnoletni musza podczas weryfikacji w dniu zawodów
dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który
stanowi załącznik do regulaminu KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dostępny na
stronie www.streetballpolska.pl w dziale REGULAMINY.

W sytuacji wątpliwości i zapytań wszelką korespondencję elektroniczną prosimy
kierować na gkuczynski@bombardier.szczecin.pl Dodatkowo ustnych wyjaśnień
udzielamy pod numerami: 505-595-797 oraz 602-460-832.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W TURNIEJU
Wobec wszystkich zawodników i drużyn obowiązuje jedna, stała stawka ustalona
przez organizatora. Stawka ta wynosi symboliczne 10 PLN od każdego zawodnika
uczestniczącego w turnieju BOMBARDIER 3X3.

PODSUMOWANIE

Jesteśmy świadkami narodzin nowej globalnej dyscypliny sportu. Na naszych oczach
streetball wychodzi z podziemia i ma szanse zawalczyć o program igrzysk olimpijskich
w RIO. Młodych koszykarzy i koszykarki regionu zachodniopomorskiego szczerze
zachęcamy do włączenia się w ruch FIBA 3X3. Najbliższa szansa to BOMBARDIER 3X3
MISTRZOSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

