
 

Turniej Piłki Koszykowej 
29.05.2021 

 

REGULAMIN 

 
 
 

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

2. Termin: 29.05.2021. godz. 10:00.  

3. Miejsce: Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 

4. Dla zawodników zostaną udostępnione szatnie z natryskami w hali OSiR w Mosinie, piłki meczowe, woda.  

5. System rozgrywek będzie opracowany w zależności od zgłoszonych drużyn, a o kolejności zadecyduje 

losowanie.  

6. W turnieju przewidziana jest jedna kategoria OPEN.  

7. Zgłoszenie drużyn przyjmowane są do 27 maja 2021 na adres mailowy: wojciech.wlodarczak@mosina.pl 

8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW oraz pomoc medyczną.  

9. Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku  

przeciwwskazań zdrowotnych na ich uczestnictwo w turnieju, natomiast zawodnicy  

niepełnoletni zgłaszają się z rodzicami (opiekunami), bądź podpisanym przez nich  

zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.  

10. W turnieju mogą brać udział zawodnicy z rocznika 2007 i starsi  

11. Uczestników obowiązuje sportowy ubiór podczas rozgrywania meczy, drużyna powinna posiadać 

jednakowy strój.  

12. Drużyna liczy maks. 10 osób.  

13. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie przepisami PZKosz.  

• Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.  

•  O kolejności zespołów decydują kolejno:  

a) większa liczba zdobytych punktów  

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów: 

i. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośrednie mecze/-e),  

ii. lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 

iii. lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,  

iv. większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. 

14. Każdemu zespołowi przysługuje jeden czas podczas meczu.  

15. Liczba zmian jest nieograniczona.  

16. Sporne kwestie będzie rozstrzygać sędzia główny, a jego decyzje będą nieodwołalne.  

17. Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących 

podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów oraz zachowania zasady 

„fair play”.  

18. Drużyny, które nie zastosują się do powyższego regulaminu zostaną ukarane do  

wykluczenia z turnieju włącznie.  

19. Kwestie sporne rozstrzyga kierownik zawodów - Wojciech Włodarczak. 

 

 

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY !!! 

 

 


