
Regulamin 
Nocny Streetball na Śląskim 
Stadion Śląski – 31 sierpnia 2013, start 21:00 

 
Zapisy 
 

1. Turniej „Nocny Streetball na Śląskim” odbędzie się 31 sierpnia 2013 r., a rozgrywki będą się toczyć  
w 4 kategoriach: 

a. U18 dziewcząt 
b. U18 chłopców 
c. Open Kobiet 
d. Open Mężczyzn 

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny oraz opłacenie wpisowego. 
3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są mailowo ( wydarzenia@stadionslaski.pl ) lub telefonicznie  

(32) 603-26-03. Przy zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, kategorię oraz kontakt mailowy  
i telefoniczny do kapitana. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 sierpnia 2013 roku. 
5. W dniu zawodów należy dostarczyć do Biura Zawodów wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, dostępną na 

stronie www.stadionslaski.pl . 
6. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na 

uczestnictwo swoich podopiecznych (załączone w Karcie Zgłoszeniowej). 
7. Opłacenie wpisowego nastąpi w dniu turnieju, tj. 31 sierpnia 2013 podczas rejestracji drużyn (godziny 

rejestracji dla każdej kategorii zostaną przekazane kapitanom drużyn dzień przed turniejem). 
8. Wysokość wpisowego dla drużyny we wszystkich kategoriach 40,00 PLN od drużyny. 
9. W kategoriach męskich dopuszczalne jest zgłoszenie drużyn mieszanych. 
10. Maksymalnie można zgłosić czterech zawodników do drużyny. 
11. Istnieje możliwość zgłoszenia tej samej drużyny do dwóch kategorii (juniorskiej oraz Open). Należy 

wówczas wysłać dwie zgłoszenia oraz uiścić opłatę wpisowego dla obu kategorii. 
12. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Zasady gry 
 

13. Mecze rozgrywane są 3x3, na jeden kosz, na boisku o wymiarach 15x13 metrów. 
14. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 punkt, a za rzut zza lini 6m – 2 punkty. 
15. Drużyna liczy 3 zawodników (plus ewentualnie 1 zawodnik rezerwowy), mecz rozpocząć musi  

3 graczy, ale zakończyć może 2. 
16. Gra toczy się przez 8 minut (7 minut w kategoriach młodzieżowych), lub do zdobycia przez jedną  

z drużyn 14 punktów ( 12 w kategoriach młodzieżowych). 
17. W przypadku remisu po 8 (lub 7 w kategoriach młodzieżowych) minutach zarządzana jest dogrywka, 

która trwa do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. 
18. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Przy wznowieniu gry 

drużyna atakująca musi w całości znajdować się poza linią 6 metrów, a drużyna broniąca musi  
w komplecie znajdować się w polu 6 metrów. 

19. Te same zasady tyczą się wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie 
przeciwnika, wyjście piłki na aut. 

20. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem z boku przez drużynę przeciwną – poza linią  
6 metrów. Za niesportowy faul zawodnika drużyna przeciwna wykonuje jeden rzut wolny i jest  
w posiadaniu piłki. 



21. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwnika, dobijanie po niecelnym rzucie zawodnika 
swojej drużyny jest dopuszczalne. 

22. Każda drużyna w trakcie meczu ma do wykorzystania jedną półminutową przerwę, wówczas czas gry 
jest zatrzymywany. Przerwę można wykorzystać tylko wówczas kiedy drużyna jest w posiadaniu piłki. 

23. W turnieju Nocny Streetball na Śląskim nie ma sędziów. Obserwatorzy wyznaczeni przez Organizatora 
rozstrzygać będą kwestie sporne kiedy kapitanowie drużyn nie są w stanie dojść do porozumienia. 

24. W przypadku powtarzających się przewinień jednej drużyny, bądź jej brutalnej gry Organizator ma 
prawo usunąć drużynę z turnieju na wniosek Obserwatora. 

25. Obowiązuje całkowity zakaz wsadów. 
26. W każdej kategorii drużyny rywalizują najpierw w grupach w systemie każdy z każdym (jeden mecz), 

następnie w fazie pucharowej aż do finału. 
27. Trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii zostaną nagrodzone. 

 
Postanowienia ogólne 
 

28. Organizatorem turnieju Nocny Streetball na Śląskim jest Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu 
“Stadion Śląski” w Chorzowie. 

29. Miejscem rozgrywania turnieju są boiska do koszykówki WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie, ul. Katowicka 10. 
30. Turniej odbywa się 31 sierpnia 2013 roku, od 21:00 (z podziałem na poszczególne kategorie). 
31. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt do rozegrania turnieju (boiska, piłki) oraz obserwatorów  

i zabezpieczenie medyczne. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. 
32. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania boisk do gry niezgodnie  

z regulaminem. 
33. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie 

turnieju. 
34. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób nieprzestrzegających regulaminu, 

pozostających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub takich, których zachowanie narusza dobre 
obyczaje. 

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób uczestniczących w turnieju, jak również za 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim mogą ulec osoby uczestniczące. Organizator nie zapewnia 
ubezpieczenia uczestników imprezy. 

36. Uczestników turnieju obowiązuje regulamin obiektów WOKiS "Stadion Śląski" w Chorzowie. 
37. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, bądź inne 

czynniki niezależne od Organizatora oraz przeniesienia turnieju na inny termin. 
38. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się 

do powiadomienia kapitanów drużyn o zaistniałej sytuacji. 


