Regulamin
turnieju streetballa organizowanego z okazji Jubileuszu 60 – lecia
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej " Nasza Praca"
1. Cele imprezy:
- uczczenie jubileuszu CSM "Nasza Praca"
- popularyzacja streetballa wśród mieszkańców
- wyłonienie najlepszych amatorów – mieszkańców osiedli spółdzielczych
2. Termin i miejsce imprez:
A. 25 maj – 26 maj 2018 r.
- osiedle Wschód – boisko w SP 42
B. 08 – finały 09 czerwiec 2018r – osiedle Zachód – boisko Westerplatte
3. Turniej jest rozgrywany w kategorii kobiet i mężczyzn.
4. Organizatorzy: Klub Spółdzielczy , KRS TKKF Sportowiec.
5. Warunki udziału:
1. Zgłoszenie drużyny (4 zawodników) poprzez e-mail: klubbr3@csmnp.com.pl do 22 maj 2018r
2. W turnieju udział mogą brać osoby w wieku od 16 do 20 roku życia.
3. Ilość drużyn jest nieograniczona.
4. Każda drużyna jest zobowiązana do przedłożenia organizatorowi nazwy oraz składu drużyny
w określonych terminach.
5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób niepełnoletnich jest zabranie ze sobą pisemnej zgody
rodziców o następującej treści:

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego syna/córki pozwala, aby mógł (a) wziąć
udział w organizowanym przez Częstochowską Spółdzielnię Mieszkaniową „ Nasza Praca” turnieju.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w w/w zawodach.
imię i nazwisko syna/córki
......................................

podpis rodzica / opiekuna
........................………………

Zgodę należy przedstawić Organizatorom w sekretariacie zawodów przed rozpoczęciem turnieju.
6. Regulamin Gry:
1. Uczestnictwo: każda drużyna składa się z trzech zawodników,
- każdy mecz musi rozpocząć trzech zawodników, natomiast kończyć może minimum dwóch,
- gra toczy się na połowie boiska do koszykówki na jeden kosz,
- za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za kosz zdobyty zza linii 6m – 2pkt.
- mecz trwa do zdobycia przez jedną z drużyn 12 punktów, lub przez 10 minut – w takim przypadku
zapisywany jest aktualny wynik spotkania,
- w przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek
z drużyn jednego, zwycięskiego kosza,
- po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona
w komplecie wyjść poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6 m,
- podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie
przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko,

- nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika
własnej drużyny jest dopuszczalna,
- zespołom przysługuje prawo do 3 minutowej rozgrzewki,
- zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania,
- piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać dotknięta przez obrońcę,
- przed rzutem do kosza musi zostać wykonane minimum jedno podanie,
- po faulu, błędzie kroków i innych wykroczeniach powodujących zmiany posiadania piłki, drużyna
przeciwna wprowadza ją do gry zza linii 6m naprzeciw kosza,
- każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy na naradę,
- w sytuacjach gdy dojdzie do wspólnego trzymania piłki, grę wznawia zza linii 6 m na wprost kosza
zespół broniący,
- zawodnicy sami zgłaszają faule, w przypadkach spornych decyduje sędzia; w wyjątkowych
sytuacjach sędzia może sam podjąć decyzję o faulu mimo braku sygnalizacji ze strony zawodników,
- jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie oddawania rzutu i rzut jest celny, to punkty zostają
zaliczone, a piłka pozostaje w posiadaniu zespołu atakującego, gdy rzut jest niecelny piłka
wprowadzana jest do gry zza linii 6m na wprost kosza,
- rzuty wolne mogą być przyznane w przypadku faulu brutalnego,
przewinienia umyślnego lub
nie sportowego zachowania, po wykonaniu dwóch rzutów piłka pozostaje w posiadaniu zespołu
wykonującego rzuty,
- dwa przewinienia powodujące rzuty wolne wykluczają zawodnika z meczu,
- zawodnik lub zawodnicy którzy wdadzą się w bójkę zostaną wykluczeni z turnieju,
- zabrania się wykonywania „wsadów” - wkładania piłki z góry do kosza, punkty zdobyte w ten
sposób nie będą zaliczone, a zawodnik zostanie ukarany za nie sportowe zachowanie,
- w grach grupowych o końcowej kolejności drużyn decydują: ilość zwycięstw, wynik
bezpośredniego meczu, lepsza różnica zdobytych do straconych punktów we wszystkich meczach,
stosunek punktów zdobytych do straconych, losowanie,
- we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma sędzia, on też jest
odpowiedzialny za odmierzanie czasu gry i liczenie zdobywanych punktów, sędzia powinien na
bieżąco informować zespoły o czasie gry i wyniku meczu,
3) Punktacja gry:
- 1 punkt za wygrany mecz , 0 punktów za przegrany mecz
- system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
7. Inne informacje:
- piłki do gry dostarczają Organizatorzy,
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zawodów,
- opiekę medyczną zapewniają Organizatorzy,
- Wszyscy uczestnicy imprezy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
w trakcie trwania turnieju,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania
kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
- każdy uczestnik „Turnieju Streetballa” zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku
oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe, bądź spowodowane przez niego na
terenie obiektu,
- wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go
w trakcie trwania zmagań sportowych.
- Organizatorzy przedstawiają regulamin kapitanom oraz opiekunom drużyn, na odprawie przed
turniejem,
- kapitan każdej drużyny odpowiedzialny jest za zapoznanie z regulaminem wszystkich zawodników
swojej drużyny.

8. Organizatorzy ufundują nagrody i puchar 60 - lecia CSM NP

dla zwycięzcy turnieju.

9. Postanowienia końcowe :
9 A. Uczestnicy w ramach Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich
danych osobowych na potrzeby Turnieju. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015r. Poz.2135) przez administratora danych osobowych
w celu realizacji turnieju w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji
o turnieju, wydania nagród oraz opublikowania danych laureata w mediach, na stronie internetowej
i facebooku Organizatorów.
9 B. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych i prawnie ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych CSM „Nasza Praca”
(42 - 200 Częstochowa, ul. Okólna 113 A). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w turnieju. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy
będzie to niezbędne do realizacji turnieju (np. zlecenie firmie drukarskiej stworzenia imiennych
dyplomów). Żądanie usunięcia danych osobowych, w zależności od etapu, prowadzi w szczególności
do niemożliwości uczestnictwa w turnieju.
9 C. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków postanowień niniejszego
regulaminu.
9 D. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom Turnieju z roszczeniami związanymi
z naruszeniem praw osób trzecich, Organizatorom Turnieju przysługuje roszczenie regresowe
w stosunku do Uczestnika Turnieju, który nadesłał zgłoszenie z naruszeniem postanowień
niniejszego regulaminu.
9 E. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
9 F. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej
w siedzibie Organizatorów.
Organizatorzy.

