Regulamin Turnieju Koszykówki – Streetball o Puchar Wójta Gminy
Kolbudy
I. CEL:
1. Wyłonienie najlepszych drużyn;
2. Popularyzacja gry w koszykówkę wśród mieszkańców Gminy Kolbudy;
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku;
4. Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.
II. ORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. 29.08.2020 r., godz. 10:00.
2. Boisko szkolne (Orlik) w Kolbudach, ul. Wybickiego 33
3. Termin, godzina i miejsce może ulec zmianie.
IV. UCZESTNICTWO:
1. Kategoria:
•

OPEN: roczniki 2002 i starsze;

2. Drużyna składa się z 3 zawodników + jeden rezerwowy.
3. Turnieju przeznaczony jest dla zawodników – amatorów – nie zgłoszonych obecnie do
rozgrywek koszykarskich na żadnym z poziomów. Turniej przeznaczony jest dla osób
dorosłych.
5. Do udziału w turnieju pierwszeństwo mają drużyny złożone z mieszkańców Gminy
Kolbudy.
V. ZASADY GRY:
1. O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.
2. Każdy uzyskany kosz to 1 pkt. Za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75
m, tzw. Linii dystansowej) zalicza się 2 pkt.
3. Graczowi w trakcie rzutu nie wolno dotknąć tej linii.
4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów lub przez 10 minut ciągłej
gry.
5. W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z
drużyn 11 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez
drużynę w czasie 10 minut.
6. W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest
dogrywka „złoty kosz”, czyli gra do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego
kosza. Gra rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.
7. Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie
własnej drużyny jest dozwolona.
8. Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie
meczu.
9. Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.
10. Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i
serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.

11. Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą karane rzutem osobistym za 1 pkt.
oraz przekazanie po rzucie piłki drużynie pokrzywdzonej.
12. Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może
doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
13. Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.
14. Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to w
regulaminie
VI. PUNKTACJA:
1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za przegrane 0 pkt.
2. O kolejności miejsc decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego spotkania,
c) lepsza różnica zdobytych punktów
d) większa liczba zdobytych punktów
VII. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
Zapisy od 12.08.2020 do 26.08.2020 r., na adres mailowy: karol.czuba@ug.kolbudy.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 512 291 379.
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwisko zawodników, miejscowość
zamieszkania oraz numer telefonu i adres mailowy kapitana drużyny.
W dniu organizacji wydarzenia należy dostarczyć podpisany przez wszystkich
zawodników regulamin, oświadczenie zdrowotne i RODO, datowane na dzień
29.08.2020r.
IX. UWAGI KOŃCOWE:
1. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny,
spotkanie zostanie uznanie jako walkower dla drużyny przeciwnej.
2. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
5. Dane osobowe uczestników Turnieju Koszykówki – Streetball o Puchar Wójta Gminy
Gminy Kolbudy będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w
imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w
ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a

także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji
imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.
6. Kibice oraz osoby znajdujące się na widowni są zobowiązane do zachowania dystansu
społecznego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z turniejem uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Urzędu Gminy Kolbudy lub
osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją turnieju.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas turnieju,
spowodowane z winy innego uczestnika.
9. Turniej zostaje rozegrany zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
10. Wszelkie kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Sędzia.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas
obecności na boisku i kierowanie się zasadą „Fair Play” w trakcie turnieju.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które nie
pozwoliły by na przeprowadzenie turnieju.
13. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania i złożenia, najpóźniej w dniu
rozgrywania turnieju oświadczenia RODO i oświadczenia zdrowotnego, które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

