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 w sezonie 2021/2022 
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1. Rozgrywki eliminacyjne strefy śląsko-opolskiej do Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

3x3 kobiet prowadzi Śląski Związek Koszykówki. 

2. Eliminacje rozgrywane są w oparciu o aktualne przepisy gry w koszykówkę FIBA 3x3, 

Regulamin Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 

sezon 2021/2022 oraz Komunikaty WR PZKosz nr 17/2021/2022 dot. MMP  

w koszykówce 3x3 i 75/2021/2022 dot. korekty Regulaminu Cyklu MMP 3x3. 

3. System rozgrywek: 

Mistrzostwa odbywać się będą w formie jednodniowych turniejów w dwóch 

etapach: 

2.1. Etap I – termin 4 lutego – 5 czerwca 2022 r. (turnieje strefowe oraz GRAN PRIX) 

2.2. Etap II – finał MMP koszykówki 3x3 z udziałem 16 zespołów. 

2. Zasady udziału: 

2.1. W rozgrywkach udział biorą zawodniczki: 

U23 K zawodniczki urodzone w latach 1999-2006 

U17 K zawodniczki urodzone w latach 2005-2008 

U15 K zawodniczki urodzone w latach 2007 i młodsze  

Zawodniczki muszą posiadać: 

➢ polskie obywatelstwo, 

➢ licencję zawodniczki uprawniającą do gry w koszykówkę, 

➢ licencję uprawniającą do gry w koszykówce 3x3.  

Zawodniczki muszą posiadać konto na platformie https://play.fiba3x3,com 

2.2. Awans do finałów MMP uzyskają Mistrzowie strefy w poszczególnych kategoriach. 

Udział w turnieju strefowym jest punktowany do Grand Prix.  

Zespoły klubów spoza danej strefy mogą brać udział w kwalifikacjach strefowych  

i zdobywają punkty, ale awans do finału uzyskuje najlepszy zespół z danej strefy.  

W przypadku mniejszej liczby drużyn (nie mniej niż 4) Mistrz strefy awansuje  

do turnieju finałowego, ale pozostałe zespoły nie otrzymują dodatkowych 

punktów.  

2.3. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę 

drużyn składających się z 4 – 6 zawodniczek posiadających licencje okresowe 

uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022, z których 

do rozgrywek w poszczególnych etapach zgłaszana jest czwórka turniejowa. 

Drużyna klubu awansującego do finału może wymienić 2 zawodniczki. 

2.4. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wymagane jest 

przedstawienie ich Komisarzowi pełniącemu funkcję Sędziego Głównego turnieju 

na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Orzeczenie lekarskie 

wydane musi być przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub lekarza 

posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji  

w dziedzinie medycyny sportowej, z datą badania i terminem ważności badania 

nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty badania. Orzeczenie lekarskie dot. 

zawodników do 23. roku życia może być wydane przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

https://play.fiba3x3,com/
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2.5. Drużyna może składać się z zawodniczek: 

➢ które w sezonie 2021/2022 miały licencje okresowe do rozgrywek 5x5  

w barwach danego klubu (automatycznie zostaną im nadane licencje okresowe 

3x3), 

➢ które w sezonie 2021/2022 nie posiadały licencji okresowej w żadnym klubie 

(załącznik nr 5a i zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, a jeśli 

gracz nie posiada licencji stałej PZKosz, także wniosek o wydanie licencji 

zawodnika PZKosz), 

➢ które w sezonie 2021/2022 występowały w rozgrywkach 5x5 w barwach innego 

klubu (załącznik nr 5a). 

2.6. Drużyna musi posiadać dwa komplety strojów w jasnym i ciemnym kolorze 

oznaczone numerami na koszulkach. 

2.7. Drużyna złożona wyłącznie z zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi 

posiadać pełnoletniego opiekuna. 

2.8. Udział w rozgrywkach nie wymaga wniesienia opłaty startowej. Drużyny 

uczestniczą w Rozgrywkach na własny koszt. Organizator może ustalić wpisowe 

za udział w Rozgrywkach. 

3. Finał strefy śląsko-opolskiej MMP w koszykówki 3x3 U15K, U17K i U23K  zostanie 

rozegrany 22 maja 2022 (niedziela) w godz. 9:00 – 18:00 na boiskach MOSiR  

w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 3b. 

4. Zgłoszenie musi być przeprowadzone przez platformę 3x3 FIBA: 

Turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 (U15K, U17K, U23K) – 

Rybnik 

https://play.fiba3x3.com/events/f4111d97-c5f3-4e07-91d2-49e91521ce81 

5. Opłata za udział w eliminacjach wynosi 100 zł  

Wpłat należy dokonywać na konto ŚlZKosz: 46 1560 1108 0000 9060 0012 1096. 

Prosimy wpisać w tytule nazwę drużyny oraz kategorię. 

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. OZKosz Opole 

8. Redakcja strony internetowej. 
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