
 
 

KOSZYKÓWKA 
 

CEL: Wyłonienie najlepszych drużyn XIX  Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych 
oraz popularyzacja koszykówki w środowiskach polonijnych. 
 
MIEJSCE: Akademickie Centrum Sportowe AMW Gdynia - ul. Śmidowicza 69 Gdynia. 
 
TERMIN: 29-30 lipca 2019 r. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: W turnieju uczestniczyć mogą osoby, które w dniu 
rozpoczęcia zawodów ukończyły 17 rok życia. Ewentualny podział na kategorie 
wiekowe w oparciu o regulamin Światowych Igrzysk Polonijnych SWP, po zamknięciu 
listy zgłoszeń. Turniej zostanie rozegrany, gdy zgłoszą się, co najmniej 4 zespoły.  
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
 
1. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn zawody zostaną rozegrane systemem 

„każdy z każdym” (do sześciu ekip) lub systemem grupowo - pucharowym. 
2. Podział na grupy turniejowe w drodze losowania ustala organizator turnieju. 
Losowanie    
       w obecności koordynatorów krajowych przeprowadzone zostanie w dn. 27.07. 
3. W fazie grupowej mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. 
4. Kolejność drużyn w fazie grupowej ustala się na podstawie zdobytych punktów 

według systemu: 
a) za zwycięstwo w meczu fazy grupowej drużyna otrzymuje 2 pkt.; 
b) za przegraną w meczu drużyna otrzymuje 1 pkt.; 
Każdy mecz turnieju musi przynieść ostateczne rozstrzygnięcie. W przypadku 
uzyskania remisu w regulaminowym czasie, sędzia zawodów zarządza 4-
minutową dogrywkę, aż do skutku. Czas podczas dogrywki nie będzie 
zatrzymywany. 
c) walkower jest równoznaczny z ustaleniem wyniku meczu: 20:0 w punktach 
koszowych i 2:0 w punktach meczowych dla drużyny przeciwnej. 

5. W przypadku, kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów, o kolejności w 
klasyfikacji decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. 

6. W przypadku, kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów, o 
kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki  
spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

7. Drużyny z największą liczbą punktów w każdej grupie rozgrywa pojedynek o I 
miejsce 
w turnieju. 

8. Po pierwszej fazie grupowej 2 najlepsze zespoły zagrają na krzyż w ½ turnieju. Np. 
1 miejsce gr.A – 2 miejsce gr.B oraz 2 miejsce gr.A – 1 miejsce gr. B). Zwycięzcy 
zagrają o 1 msc. w turnieju. Przegrani o 3 miejsce.  



9. Drużyny zajmujące w grupie 3 miejsce, 4 miejsce i kolejne zagrają mecze o 
miejsca. Np.    (3 miejsce gr.A – 3 miejsce gr.B , 4 miejsce gr. A – 4 miejsce gr. B 
itd.) 

10. Każdy mecz turnieju składa się z czterech kwart po 8 minut, liczonych bez 
zatrzymywania czasu, poza ostatnimi 2-minutami czwartej kwarty każdego meczu 
oraz w ewentualnej dogrywce. 

11. Przed każdym meczem turnieju, każda drużyna ma prawo do przeprowadzenia 10-
cio minutowej rozgrzewki. 

WAŻNE INFORMACJE: 
 
1. Kapitan drużyny (manager) na 30 minut przed meczem zobowiązany jest do 

dostarczenia sędziom turnieju zestawienia zawodników swojej drużyny z 
aktualnymi numerami koszulek. 

2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w 
koszykówkę. 

3. Skład drużyny może stanowić minimalnie 5 osób, a maksymalnie 12 osób. 
4. Weryfikacja zawodników (dalej łącznie nazywanych zawodnikami) następuje na 

podstawie imiennej listy zawodników przesłanej do organizatora w dokumentacji 
zgłoszeniowej, potwierdzonej koordynatorowi turnieju w dniu rejestracji drużyn. 

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego pochodzenia zawodników 
drużyn biorących udział w zawodach, koordynator turnieju może prosić, w 
obecności osoby wnioskującej, o okazanie dokumentu tożsamości konkretnego 
zawodnika. 

6. Osobą wnioskującą może być tylko i wyłącznie kapitan (manager) jednej z drużyn 
biorących udział w turnieju. 

7. W przypadku złamania zapisów regulaminu, drużyna zostanie ukarana 
walkowerem za każdy mecz, w którym na boisku wystąpił nieuprawniony 
zawodnik. 

8. Walkower jest równoznaczny z ustaleniem wyniku meczu: 20:0 w punktach 
koszowych i 2:0 w punktach meczowych dla drużyny przeciwnej. 

9. Organizator zastrzega sobie, w stosunku do zawodników lub drużyn łamiących 
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rywalizacji sportowej oraz zapisy regulaminu turnieju, a także zachowujących się 
w sposób wulgarny lub niestosujących się do poleceń i werdyktów sędziego, bądź 
organizatora, możliwość wykluczenia z turnieju drużyny lub zawodnika, w 
dowolnej jego fazie. 

10. Szczegółowy harmonogram meczów turnieju oraz rozgrzewek przygotowany 
zostanie przez organizatora turnieju po zamknięciu listy zgłoszeń. 

11. Przewidywalny harmonogram meczu będzie wyglądał następująco: 
Rozgrzewka - 10’ 
I kwarta - 8’ 
Przerwa - 2’ 
II kwarta - 8’ 

Przerwa - 6’ 
III kwarta - 8’ 
Przerwa - 2’ 
IV kwarta - 8’ 

SUMA: - 52’ 
12. Drużyny zobowiązane są do przestrzegania porządku, dyscypliny oraz zasad 

bezpieczeństwa przed, w trakcie i po zawodach. 
13. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom 

Organizatora. 
14. Mecze rozgrywane będą piłkami nr 7 marki Molten lub Spalding. 



15. Organizator przewidział dodatkową nagrodę dla pierwsze trójki zespołów. 
Puchary ufundowane zostaną  przez Prezesa Basketball Investments SA – 
Bogusława Witkowskiego. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
 
1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne oraz skład 

sędziowski. 
2. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego 

Związku Koszykówki. 
3. Zawodników obowiązuje jednakowy strój sportowy oraz obuwie – halowe (z jasną 

podeszwą). 
4. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi 

Zawodów / Sędziemu Głównemu.  
5. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 
6. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.  
7. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów 

medialnych przez Organizatora.   
9. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego 

kontaktu jest koordynator brydża – p. Jakub Snopek, e-mail: jakub.snopek@vbw.pl  
10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad 

określanych przez Organizatora. 
 

/-/ ORGANIZATOR 


