Regulamin turnieju koszykówki:
„ONE ON ONE CSW CUP”
1. Cel zawodów :
Popularyzacja koszykówki oraz aktywnego trybu życia wraz z dobrą zabawą przy
muzyce.
2. Organizator:
Hala Widowiskowo – Sportowa w Świeciu, ul. Sienkiewicza 3
3. Termin i miejsce turnieju
Data: 06.10.2018 godz. 9.30
Kategorie

I - mężczyźni (OPEN)

4. Warunki uczestnictwa:
 Turniej rozgrywany jest w konwencji „jeden na jednego”
 Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty na nr
konta bankowego podanego poniżej oraz mailowe potwierdzenie chęci wzięcia
udziału do dnia 28.09.2018. Nie ma możliwości uregulowania wpisowego lub
mailowego potwierdzenia w dniu imprezy. Osoby niepełnoletnie dodatkowo
dostarczają oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
 Wszystkie
informacje
dostępne
są
na
stronie
internetowej
www.halawswieciu.pl w zakładce „do pobrania” oraz na funpage’u strony na
Facebooku
 Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany nie będą wprowadzane.
 Udział w turnieju mogą wziąć zawodnicy bez względu na miejsce
zamieszkania
 Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika, w
przypadku stwierdzenia uchybień w procesie rekrutacji
 Organizator Turnieju zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji zawodników
będących w stanie nietrzeźwym i/lub pod wpływem środków odurzających.
5.

System rozgrywek:
 Rozgrywki są prowadzone w kategorii:
1) mężczyźni – kategoria OPEN
System rozgrywek opracowany zostanie po zamknięciu okresu rekrutacji.
Wszystko zależne będzie od ilości graczy zgłoszonych do dnia 28.09.2018

6.

Gra
 Mecze turnieju rozgrywane będą na parkiecie Hali Sportowej w Świeciu na
jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości 6,75 m. Piłki
rozgrzewkowe zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.



O tym, który zawodnik będzie w posiadaniu piłki jako pierwszy, decyduje
losowanie ( rzut monetą).
Za zdobyty kosz wykonany przed linią 6,75 m zawodnik uzyskuje 1 punkt, zza
linii 6,75 m uzyskuje 2 pkt.
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7.

Gra toczy się do zdobycia przez jednego z zawodników 15 punktów lub do
upływu czasu 7 minut.
 W przypadku zakończenia 7 – minutowego czasu gry i nie uzyskania przez
któregoś z zawodników 15 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest
wynik uzyskany przez zawodników. W przypadku remisu po 7 minutach
zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez któregokolwiek z zawodników
jednego kosza ( złoty kosz).
 O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje los (rzut monetą).
 Po każdym zdobytym koszu piłka pozostaje w posiadaniu zawodnika
zdobywającego punkty. Jest on zobowiązany w całości do wyjścia poza obręb
pola 6,75 m od kosza. Zawodnik broniący powinien znajdować się wtedy w
całości w obrębie pola 6,75 m. Taka sama zasada obowiązuje także w
przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie
przeciwnika, itp.
 Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. O upływającym czasie na
oddanie rzutu informować będzie na bieżąco Sędzia zawodów. Nie oddanie
rzutu w tym czasie, karane jest utratą piłki.
 Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie przeciwnika. Dobitka po własnym
rzucie jest dozwolona.
 Zawodnik ma 5 sekund na wykonanie rzutu wolnego po odgwizdanym na nim
faulu. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, następuje strata piłki. W
momencie upływu czasu 5 sekund, upływa również czas główny meczu.
 Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:
- liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu
- ostateczne rozstrzyganie sporów
- prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów
 Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania
wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W
przypadku spornych sytuacji na boisku sędzia POSIADA WERDYKT
OSTATECZNY!
 Każdy zawodnik może popełnić 3 przewinienia, które nie skutkują karą.
Czwarty i każdy kolejny faul zauważony przez sędziego będzie karany rzutem
za 1 pkt z linii 5,80 m (z linii rzutów wolnych) oraz przekazaniem piłki po
rzucie zawodnikowi pokrzywdzonemu. Zawodnik pokrzywdzony nie ma
możliwości dobitki w przypadku niecelnego rzutu.
 Brutalność w grze lub złe zachowanie zawodnika podczas turnieju może
doprowadzić do wykluczenia go z rywalizacji.
 Pozostałe przepisy gry obowiązują zgodnie z przepisami PZKosz
Postanowienia ogólne
 Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku
użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
 Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i
kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku
istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o
wprowadzonych zmianach.
 Wpłaty wpisowego w wysokości 20 złotych za uczestnictwo w turnieju należy
uiszczać na nr konta bankowego : 73 9486 0005 0027 3622 2000 0001
KONIECZNIE umieszczając w tytule przelewu swoje imię i nazwisko !
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Alternatywną formą wpłaty może być uiszczenie wpisowego w sekretariacie
Hali w Świeciu. Ostateczną datą na zgłoszenie wraz z uiszczeniem wpisowego
niezmiennie pozostaje 28 września 2018. Poza obowiązkiem wpłaty
wpisowego wymagane jest pisemne zgłoszenie chęci wzięcia udziału w
turnieju poprzez maila na adres maciej_grocki@o2.pl
Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin,
co jest warunkiem przystąpienia do turnieju i wyrażeniem zgody na
uczestnictwo w turnieju „One on One CSW Cup”.
Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się
dyskwalifikuje zawodnika walkowerem.
Organizator zabezpiecza piłki meczowe.
Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej.
Za zaistniałe wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności
Organizatorem zawodów jest Hala Widowiskowo – Sportowa w Świeciu
Osobą do kontaktu pozostaje Maciej Grocki – 509-586-662
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