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Regulamin  

Prudnickiej Ligi Koszykówki 3x3 

 

1. Cel zawodów : 

    Popularyzacja koszykówki 3x3 

2. Organizatorzy: 

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku  

Opolski Związek Koszykówki  

3. Termin i miejsce rozgrywek 

Listopad – Grudzień 2021, hala ASiP  w Prudniku, ul. Łucznicza 1.  

 

 Kategorie wiekowe:         

  OPEN  - kobiety, 

  OPEN  - mężczyźni.  

 

 

4.   Warunki uczestnictwa: 

• Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa. 

• Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny. Organizator 

przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 osób w drużynie. 

• W drużynie może być zgłoszony max 1 zawodnik biorący udział w rozgrywkach 

PZKosz (2 liga i wyżej). 

• Turniej zostanie rozegrany w konwencji 3x3.  

• Drużyny są zobowiązane do podawania prawdziwych danych na formularzu 

zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji. 

• Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest dostarczenie do siedziby 

organizatora wypełnionych dokumentów(karta zgłoszeniowa, oświadczenia) Osoby 

niepełnoletnie dostarczają oświadczenia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Okazanie ważnej legitymacji szkolnej.  

• Wszystkie formularze dostępne są na stronie www.asipprudnik.pl 

• Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane. 

• Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w przypadku 

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w 

formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych 

z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodników będących w stanie 

nietrzeźwym i/lub pod wpływem środków odurzających. 

 

        5.    System rozgrywek: 

• System rozgrywek  dostosowany będzie do ilości zgłoszonych drużyn 

 

 6.     Gra 

• Mecze będą rozgrywane na jeden kosz. Każda gra musi rozpocząć się z udziałem 

dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do 

turnieju. Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie. 

• Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 

zawodników. 

• Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,75 uzyskuje 2 pkt. 

• Za wygrany mecz drużyna zdobywa 2 pkt, przegrany 1 pkt, walkower 0 pkt (wynik 

15:0) 

• Regularny czas gry wynosi 15 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany 

podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Zegar czasu gry 

będzie ponownie włączany po zakończeniu wymiany piłki (tak szybko, jak 

piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny ataku). 
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• Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, 

zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała 

miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 

punkty w dogrywce, wygrywa mecz 

• O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje naprzemienne posiadanie piłki. 

• Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest 

ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola  6,75 m od kosza. Drużyna 

broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,75m. Taka sama 

zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po 

niecelnym rzucie przeciwnika, itp. 

• Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest 

atakująca – rozpoczyna akcję spoza 6,75m. 

• Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym czasie, 

karane jest utratą piłki. 

• Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie 

własnej drużyny jest dozwolona. 

• Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30 – sekundowy czas w trakcie 

meczu. 

• Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują: 

      - liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu, 

      - notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny, 

      - kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników, 

      - prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów.  

• Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej 

imieniu we wszystkich sprawach i sporach. 

• Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania 

wszelkich sporów imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. 

• Faule niesportowe oraz techniczne  będą karane rzutem za 1 pkt. z linii 5,80 m oraz 

przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej. 

• Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas rozgrywek może 

doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji. 

• Przepisy gry obowiązują wg przepisów PZKosz. 

          7.       Postanowienia ogólne 

• Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania 

koszy do gry niezgodnie z regulaminem. 

• Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych 

zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach. 

• Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada. 

• Organizator zabezpiecza piłki meczowe. 

• Organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 

• Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora , organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 
 

Informacja dot. ochrony danych osobowych  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                         

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, informuje się: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji                                                         
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w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Sportu i 

Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Wydarzeniu organizowanym 

przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji  i rozliczenia Wydarzenia i imprez 

towarzyszących oraz informacji i promocji tej imprezy z  wykorzystaniem danych, na 

przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:  

a) Art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  

b) Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów  

i mienia administratora 

c) Regulaminu Wydarzenia 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnętrzne, 

którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystające z 

informatora o Wydarzeniu, media. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w celu przekazywania Panu/Pani informacji o 

Wydarzeniu, organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria ustalania okresu 

przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.  

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


