
 

 Turniej streetball’a  ŻORY CUP 2014 
 
1. Cel: 

 popularyzacja ulicznej odmiany koszykówki 

 wyłonienie zwycięzcy turnieju Żory Cup 2014 

 zachęcenie do aktywnego wypoczynku 
 
2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a 

 
3. Miejsce: Rynek w Żorach  

 
4. Termin:  26.07.2014      godz. 10.00 
 
5. Uczestnictwo: 

 w rozgrywkach mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć 

 zapisy i płatności:  
- do dnia 24.07.2014 (wpisowe 40,00 zł od drużyny płatne gotówką w kasie lub przelewem na rachunek  
nr 06 1050 1676 1000 0004 0269 3725) zgłoszenia w kasie Hali Sportowej MOSiR w Żorach przy ulicy 
Folwareckiej lub na adres: d.dymura@mosir.zory.pl  
- w dniu turnieju (wpisowe 50,00 zł od drużyny płatne gotówką) w sekretariacie turnieju od godz. 8.30  

 zawodnicy przed turniejem wypełniają kartę zgłoszenia 

 osoby niepełnoletnie muszą przedstawić komisji sędziowskiej pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju 
 
6. System i zasady rozgrywek: 

 system rozgrywek określa organizator wraz z komisją sędziowską – w zależności od ilości zgłoszeń  

 turniej sędziują sędziowie zgodnie z przepisami PZKosz - jeden sędzia na jednym boisku 

 we wszystkich sytuacjach meczowych, nie ujętych w przepisach gry w koszykówkę „3X3”, stosuje się 
oficjalne przepisy gry w koszykówkę FIBA. 

 boisko i piłka: boisko do koszykówki „3x3” z jednym (1) koszem, wymiary boiska 9m x 9m; boisko jest 
wytyczone razem z linią rzutów wolnych (5,80 m), linią rzutów za 2 punkty (6,75 m); piłka nr 7 

 drużyny: każda drużyna składa się z czterech (4) zawodników (3 na boisku + 1 rezerwowy) 

 rozpoczęcie meczu: przed rozpoczęciem meczu obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie; o tym, która 
drużyna otrzyma pierwsze posiadanie piłki decyduje losowanie (rzut monetą); drużyna, która wygra losowanie 
może wybrać pomiędzy posiadaniem piłki na rozpoczęcie meczu, a posiadaniem piłki na rozpoczęcie ewentualnej 
dogrywki; aby rozpocząć mecz, drużyny muszą liczyć po trzech (3) zawodników. 

 punktacja: - za każdy celny rzut z miejsca wewnątrz łuku zostaje przyznany jeden (1) punkt. 
- za każdy celny rzut z miejsca na zewnątrz łuku zostają przyznane dwa (2) punkty. 
- za każdy celny rzut wolny zostaje przyznany jeden (1) punkt. 

 czas gry: 8 minut lub do 16 punktów. 

 faule/rzuty wolne: - drużyna podlega karze za faule drużyny, kiedy popełniła siedem (7) fauli. 
- zawodnik, który popełnił cztery (4) faule, musi opuścić boisko. 
- za faul w akcji rzutowej wewnątrz łuku zostanie przyznany faulowanemu jeden (1) rzut wolny. 
- za faul w akcji rzutowej na zewnątrz łuku zostaną przyznane faulowanemu dwa (2) rzuty wolne. 
- za faul w akcji rzutowej, po którym piłka wpada do kosza, zostanie przyznany jeden (1) dodatkowy rzut wolny. 
- za faul niezwiązany z akcją rzutową w sytuacji kary za faule drużyny,      zostanie przyznany jeden (1) rzut 
wolny. 

 gra na zwłokę: - gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry zmierzającej do zdobycia punktów jest błędem. 
- jeśli drużyna w nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia i 
rozpoczyna odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.  

 gra piłką: - po każdym celnym rzucie do kosza z gry lub rzucie wolnym: zawodnik drużyny nie-zdobywającej 
kosza wznowi grę wykozłowując piłkę lub podając ją z miejsca boiska znajdującego się bezpośrednio pod koszem 
(nie zza linii końcowej), w dowolne miejsce na boisku znajdujące się na zewnątrz łuku. 
- drużyna obrony nie może przeszkadzać w wyprowadzeniu piłki wewnątrz „półkola bez szarży”, znajdującego się 
bezpośrednio pod koszem. 
- po każdym niecelnym rzucie do kosza z gry lub rzucie wolnym: jeżeli piłkę         zbierze drużyna ataku, może 
kontynuować akcję bez konieczności wyprowadzenia piłki na zewnątrz łuku; jeżeli piłkę zbierze drużyna obrony, 
musi ona wyprowadzić piłkę na zewnątrz łuku w celu rozpoczęcia akcji (poprzez wykozłowanie piłki lub jej 
podanie). 
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- posiadanie piłki przyznawane którejkolwiek drużynie, następujące po każdej sytuacji martwej piłki, rozpoczyna 
się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami ataku i obrony) na zewnątrz łuku na szczycie boiska. 
- uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku 
wewnątrz łuku ani łuku.  
- w sytuacji rzutu sędziowskiego, piłka zostaje każdorazowo przyznana drużynie broniącej. 

 zmiany: zmiana może zostać dokonana przez dowolną drużynę, podczas gdy piłka staje się martwa przed 
wznowieniem gry poprzez sprawdzenie piłki. Zmiennik może wejść do gry po tym, jak jego partner zejdzie z 
boiska i nawiąże z nim kontakt. Zmiana musi odbyć się za linią końcową boiska, naprzeciwko kosza. Zmiana nie 
wymaga jakiegokolwiek działania ze strony sędziów boiskowych lub stolikowych. 

 przerwa na żądanie: każdej drużynie przysługuje jedna (1) 30-sekundowa przerwa na żądanie. Zawodnik 
może poprosić o przerwę na żądanie, podczas gdy piłka jest martwa. 

 klasyfikacja drużyn: zarówno w grupach, jak i w ogólnej klasyfikacji, należy stosować poniższe zasady 
klasyfikacji: - jeśli po pierwszej rundzie (w zależności od konkretnego systemu przyjętego na turnieju) drużyny 
mają taką samą ilość punktów, należy odnieść się do poniższych kroków w następującej kolejności: 

a) największa ilość zwycięstw. 
b) bezpośredni wynik meczu(-ów) pomiędzy zainteresowanymi drużynami (bierze się pod uwagę 
stosunek zwycięstw do porażek, następnie „małe punkty” 
c) największa ilość zdobytych punktów. 

Jeżeli drużyny wciąż mają taką samą ilość punktów po w/w trzech krokach, drużyny oddają zgodnie z decyzją 
sędziego rzuty wolne w seriach po jednym rzucie każda drużyna – do skutku  

 każda z drużyn przed rozpoczęciem turnieju musi podpisać regulamin, co jest warunkiem przystąpienia 
do zawodów i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w turnieju Żory Cup 2014 
 
 
 
7. Nagrody: 

I-sze miejsce: 2 000,00 zł + dyplom 
II-gie miejsce: 800,00 zł + dyplom 
III-cie miejsce: 500,00 zł +dyplom 
 
 + nagrody rzeczowe w dodatkowych konkursach dla uczestników i widzów 
 
8. Inne postanowienia: 

 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
podczas zawodów 

 zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy komisja sędziowska i organizator w dniu i na miejscu stwierdzą 
brak  możliwości rozegrania turnieju. 

 za wszelkie rzeczy pozostawione bez opieki/zagubione/utracone/skradzione organizator nie odpowiada. 

 nie przystąpienie do zawodów punktualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje całą drużynę 
walkowerem 

 organizator zabezpiecza narzutki jednokolorowe 

 organizator zabezpiecza piłki meczowe oraz plac do rozgrzewki 

 organizator zabezpiecza opiekę medyczną – doraźną 

 organizator zapewnia wodę dla wszystkich uczestników 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, ewentualny uszczerbek na zdrowiu poniesione w 
wyniku rywalizacji sportowej. 

 za zaistniałe wypadki, niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 zawodnicy do lat 18 będą dopuszczeni do gry tylko po okazaniu pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów. 

 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych 
 
 
Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
 
 


