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1. Rozgrywki prowadzi Śląski Związek Koszykówki.  

2. System rozgrywek: 

2.1. ETAP I Kwalifikacje wojewódzkie lub strefowe to minimum 8 zespołów męskich 
i 4 zespoły kobiece. Z każdego turnieju kwalifikacyjnego do półfinału rozgrywek 
centralnych awansują po 2 zespoły (kobiety) oraz po 4 zespoły  (mężczyźni) 

2.2. ETAP II Półfinały 2 turnieje kobiety (do finału awansuje 6-8 zespołów), 4 turnieje 
mężczyźni (do finału awansuje 6-8 zespołów) 

2.3. ETAP III Finał z udziałem minimum 12, a maksimum 20 zespołów rozgrywany 
w formie turnieju 

3. Terminarz rozgrywek: 

3.1. I etap wojewódzki/strefowy – do 24 maja 2021 
3.2. II etap półfinał – 4 - 6 czerwca 2021 
3.3. III etap finał – 18 – 20 czerwca 2021 Gdynia 

4. Zasady udziału: 

4.1. W rozgrywkach udział biorą zawodnicy: 
w cyklu U23 M i K urodzeni w latach 1998-2005 
w cyklu U17 M i K urodzeni w latach 2004-2006 
w cyklu U15 M i K urodzeni w latach 2006-2008 
posiadający polskie obywatelstwo, licencję zawodnika uprawniającą do gry 
w koszykówkę i licencję okresową uprawniającą do gry w klubie w sezonie 
2020/2021 

4.2. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę 
drużyn składających się z 4-6 zawodników, z których do rozgrywek 
w poszczególnych etapach zgłaszana jest czwórka turniejowa. 

4.3. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą 
posiadać konta na platformie https://play.fiba3x3,com . 

4.4. Drużyna musi posiadać dwa komplety strojów w jasnym i ciemnym kolorze 
oznaczone numerami na koszulkach. 

4.5. Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi 
posiadać pełnoletniego opiekuna. 

4.6. Udział w rozgrywkach nie wymaga wniesienia opłaty startowej. 
4.7. Drużyny uczestniczą w Rozgrywkach na własny koszt.  
4.8. Organizator może ustalić wpisowe za udział w Rozgrywkach. 

5. Zgłoszenia drużyn zainteresowanych Rozgrywkami należy składać do biura związku 
do 12 kwietnia 2021r. 

6. Organizacja meczów: 

6.1. Turnieje należy rozgrywać w halach lub na boiskach otwartych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
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6.2. Koniecznym wyposażeniem jest tablica wyświetlająca czas gry, wynik meczu 
i czas 12 sekund na akcję. 

6.3. Sędziów oraz Komisarza w turniejach I etapu wyznacza prowadzący rozgrywki – 
ŚlZKosz. 

6.4. Organizator turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obsługi biura zawodów. 
6.5. Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną. 
6.6. Podczas turniejów należy używać oficjalnego oprogramowania FIBA Event 

Maker, w celu uznania turnieju za oficjalny FIBA. Terminarz meczów w turnieju 
oraz system gry wynika z tego programu. 

7. Wysokość stawek sędziowskich zatwierdzonych przez Zarząd Śląskiego Związku 
Koszykówki znajdują się w Komunikacie WR nr 1/2020/2021 – Regulamin Rozgrywek 

8. Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek zawarte są w Regulaminie Cyklu 
Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Koszykówce 3x3 oraz Komunikacie WR 
DS PZKosz nr 37/2020/2021 

 

Komunikat przygotowała Grażyna Szulik. 

Przewodnicząca WR 

Grażyna Szulik 

Rozdzielnik: 

1. Kluby. 
2. Prezes Zarządu ŚlZKosz. 
3. Wydział Sędziowski ŚlZKosz. 
4. Wydział Szkolenia ŚlZKosz. 
5. WR ŚlZKosz. 
6. Biuro Związku. 
7. Opolski Związek Koszykówki. 
8. Redakcja strony internetowej. 

 


