Regulamin Wieloboju Sołectw
Gminy Zbrosławice
KOSZYKÓWKA
1. Turniej koszykówki z cyklu „Wielobój Sołectw” odbędzie się w sali sportowej Zespołu Szkół
w Miedarach w dniu 18.03.2017 r.
2. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godz. 9:00, drużyny obowiązane są stawić się na miejscu
rozgrywek zgodnie z ustalonym harmonogramem, który będzie dostępny na stronie
www.zbroslawice.pl 17.03.2017 r.
3. Zgłoszenia drużyny do turnieju należy dokonać w Urzędzie Gminy Zbrosławice do piątku 17
marca br. do godz. 12:00 u Pana Wojciecha Kretka tel. 32 233 77 89.
4. Zgłoszenie drużyny jest ważne, jeżeli wszyscy zawodnicy w niej występujący są
mieszkańcami danego sołectwa gminy Zbrosławice. Dopuszczony jest udział w turnieju
zawodników zrzeszonych w PZPN.
5. W turnieju obowiązuje system dwufazowy:
- pierwsza faza – eliminacje: mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym”;
- druga faza – pucharowa.
Szczegółowy schemat turnieju zostanie opracowany 17 marca br. i opublikowany na stronie
www.zbroslawice.pl tego samego dnia.
6. Drużyny zgłoszone do turnieju zobowiązane są do występowania w jednakowych strojach.
Ubiór bramkarza musi odróżniać go od innych zawodników. Do zawodów można zgłosić
maksymalnie 10 zawodników, nie mniej jednak, niż 5 zawodników. Dopuszcza się udział
maksymalnie dwóch kobiet.
7. Wszystkie drużyny będzie obowiązywał terminarz rozgrywek. Czas oczekiwania na drużynę
na boisku wynosi 5 minut. Po tym czasie sędzia odgwizduje walkower przeciwko drużynie
nieobecnej. Dwukrotne niestawienie się drużyny do meczu spowoduje dyskwalifikację jej z
rozgrywek.
8. O ostatecznej kolejności w tabeli decydują kolejno:
a) Większa ilość zdobytych punktów
b) Większa różnica pomiędzy zdobytymi a straconymi małymi punktami,
c) Większa ilość zdobytych punktów,
d) 5-minutowa dogrywka (tylko w przypadku dwóch drużyn).
e) losowanie.
9. Zasady końcowej klasyfikacji turnieju zostaną opracowane 17 marca br. i opublikowane na
stronie www.zbroslawice.pl tego samego dnia.
10. Po zakończeniu turnieju zwycięskie drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
11. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem, a mające swe źródło w trakcie meczu i
dotyczące jednej z drużyn (bądź obu drużyn), rozstrzyga sędzia główny zawodów.
Rozwiązanie innych sytuacji leży w gestii Organizatora, a od jej decyzji nie przysługuje
odwołanie.

12. Ostateczna Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie
Organizatorowi Zawodów.
13. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego Regulaminu jest Regulamin Wieloboju Sołectw
Gminy Zbrosławice 2017.

PRZEPISY GRY
Mecze trwają 12-18 minut (w zależności od ilości drużyn) czasu niezatrzymywanego (w
wyjątkowych przypadkach decyduje sędzia) bez zmiany połów.
W zawodach obowiązują Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę (PZKosz) za wyjątkiem liczenia
ilości fauli, mierzenia czasu na przeprowadzenie akcji oraz innych przepisów uznanych przez
sędziego głównego zawodów za nieistotne lub niemożliwe do wyegzekwowania podczas
zawodów sołeckich.

WIELOBÓJ SOŁECTW GMINY ZBROSŁAWICE 2017
Dyscyplina: KOSZYKÓWKA
Data: 18 marca 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
Sołectwo …………………………..

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem zawodów.
Oświadczam, że mieszkam we wskazanej miejscowości.
Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

funkcja

zamieszkania

1

kapitan

2

zawodnik

3

zawodnik

4

zawodnik

5

zawodnik

6

zawodnik

7

zawodnik

8

zawodnik

9

zawodnik

10

zawodnik

podpis

Najmłodszy zawodnik:

…………………………………………………

Data ur. ………………………….

Najstarszy zawodnik:

…………………………………………………

Data ur. ………………………….

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
podpis Opiekuna/Kapitana drużyny

…………………………

