
Regulamin
VIII Nocnego Turnieju Streetball

Aleksandrów Kujawski 2022
I. CEL

- propagowanie czynnego wypoczynku

- popularyzacja piłki koszykowej,

- promocja Aleksandrowa Kujawskiego,

II. ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, Punkt Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja 

Aleksandrów” 

Patronat: Burmistrz  Aleksandrowa Kujawskiego,

III. TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozgrywany będzie w piątek 1 lipca 2022 roku o godzinie 20:00 na Kompleksie Boisk Sportowych

„Moje Boisko Orlik 2012” ul. Sikorskiego 5 w Aleksandrowie Kujawskim.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty, dla wszystkich chętnych. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną

odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr

101 poz.1095). Uczestnictwo w turnieju oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w

celu przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego,  publikacji  wyników rywalizacji  sportowej. Wszyscy

uczestnicy  muszą  być  zweryfikowanie  przez  komisje  sędziowska.  Podczas  weryfikacji  muszą  posiadać

dokument tożsamości .

2. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

3.  Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu  zawodów ukończą 16 lat.  Osoby w wieku 16-18 lat,

(które w dniu zawodów nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na

udział  od  rodziców lub  prawnych  opiekunów  z  ich  podpisem.  Zgoda  taka  stanowi  załącznik  nr  2  do

Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przejmowane są w Punkcie Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja Aleksandrów” ul. Wojska

Polskiego 2 (budynek dworca kolejowego) do dnia 14 czerwca br.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 531-637-473, 531-849-094. 

Zgłoszenia można wysłać również na adres e-mail: stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl 

Zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

mailto:stacjaaleksandrow@mckaleksandrowkujawski.pl


VI. ZASADY GRY

Podczas Turnieju określa się następujące zasady gry:

1. Piłka rozmiar nr 7;

2. Każda drużyna musi składać się od trzech do czterech graczy. Mecze będą rozgrywane w formule trzech

na trzech (jeden zawodnik rezerwowy).

3. W trakcie meczu ilość zmian zawodników jest nieograniczona, jednakże każdorazowo musi być zgłoszona

do sędziego.

4. Czas meczu będzie w zależności od zgłoszonych drużyn.

5. Po zdobyciu kosza grę rozpoczyna drużyna przeciwna. Po rzucie niecelnym grę prowadzi drużyna, która

zebrała piłkę z tablicy.

6. Każda zmiana drużyny posiadającej piłkę (po zdobyciu kosza, przechwycie, zbiórce) wymaga wycofania

się za linię wyznaczającą strefę 2 pkt. Nie wycofanie się za wyznaczony obszar oznacza stratę piłki i nie

zaliczenie punktów w przypadku celnego rzutu.

7. Po wszystkich przewinieniach, „autach”, piłka musi być wprowadzona z za linii  strefy 2 pkt.  według

zasady opisanej w pkt. 5.

8. Rzut wykonany spoza linii 2 pkt liczony jest za 2 pkt. Obie stopy muszą być wyraźnie za wyznaczoną

linią (w sytuacjach spornych decyduje sędzia). Pozostałe punkty z gry za 1 pkt.

9.  Jeżeli  mecz kończy się remisem, następuje dogrywka – 3 serie rzutów wolnych,  rzuty nie mogą być

wykonywane przez jednego zawodnika (seria oznacza po jednym rzucie dla drużyny). Jeśli  wynik nadal

będzie nierozstrzygnięty, o wygranym meczu zadecyduje pierwsza wygrana seria.

VII. NAGRODY

Puchary za zajęte miejsca : I – III oraz nagrody rzeczowe dla najlepszego zespołu (zwycięzcy turnieju).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wiążące  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie  organizatorowi

zawodów. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie

się  na  własny  koszt  od  następstw  nieszczęśliwego  wypadku.  Organizator  turnieju  może  wykluczyć  z

zawodów osoby,  które  nie  przestrzegają  ładu  sportowego.  Wszystkie  kwestie  sporne  dotyczące  turnieju

rozstrzyga Sędzia, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

2.  Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.

3. W przypadku złych warunków pogodowych Organizator ma prawo odwołać turniej lub zmienić termin

zawodów.

4. Organizator może odwołać turniej w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych drużyn. Minimalna ilość

drużyn 6.



5. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na uwiecznianie ich głosu i wizerunku w dowolnej formie cyfrowej i

analogowej,  a  w szczególności  na  ich filmowanie  i  fotografowanie  zarówno bezpośrednio przed grą,  w

trakcie gry i  bezpośrednio po jej  zakończeniu oraz nieodpłatne i  nieograniczone powielanie i  publikację

przez  Organizatora  powstałych  w  ten  sposób  materiałów  w  mediach  i  materiałach  promocyjnych,  na

dowolnych polach ekspozycji.

6.  Fotorelacja i  multimedia z imprezy zostaną zamieszczona na stronach internetowych  Organizatorów,

miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). 


