
Regulamin
I Koszykarski Turniej Gminy Nidzica

1. ORGANIZATOR:
a. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.
 

2. CEL ZAWODÓW:
a. Popularyzacja  koszykówki wśród młodzieży i dorosłych, aktywny wypoczynek.
 

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
a. 14.12.14r.  Hala Widowiskowo – Sportowa w Nidzicy ul. Polna 8
 

4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
a. I Koszykarski  Turniej  Gminy Nidzica – organizowany jest  dla miłośników 

koszykówki z terenów Gminy i Powiatu Nidzica, bez względu na płeć, wzrost i 
wiek ( z ograniczeniem rocznik 99 i starsi) oraz miejsce zamieszkania.

W turnieju planuje się udział 6 drużyn męskich i 6 drużyn żeńskich z podziałem na 
2  grupy  w składach  po  3  drużyny  w  grupie.  Podział  obowiązuje  w  kategorii 
męskiej i żeńskiej.

b. I  Koszykarski  Turniej  Gminy  Nidzica  jest  prowadzony  na  zasadzie  gry  o 
mistrzostwo. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach systemem każdy 
z każdym. Następnie drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach 
zagrają  w  meczu  o  piąte  miejsce.  Drużyny,  które  zajmą  drugie  miejsca  w 
swoich grupach zagrają w meczu o trzecie miejsce. Zwycięscy swoich grup 
zagrają w meczu finałowym o pierwsze miejsce. 

Oficjalny system rozgrywek zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym 
w dniu 11.12.2014 o godzinie 19.00 w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy.

Drużyny  można  zgłaszać  do  dnia  08.12.2014  do  godziny  21.00  w  hali 
widowiskowo-sportowej  w  Nidzicy.  Oficjalne  zgłoszenie  równa  się  z 
dostarczeniem karty zgłoszeniowej drużyny.

c. W obiekcie, na terenie,  którego rozgrywany jest turniej,  obowiązuje zmiana 
obuwia na sportowe dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i 
spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu 
dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. Drużyna  składa  się  z  minimum  5  zawodników,  max.  z  10  (wpisanych  do 

protokołu  max.  10  zawodników).  Każda  drużyna  zobowiązana  jest 
przedstawić  20  min.  przed  rozpoczęciem meczu  listy  zawodników (Imię  i 
Nazwisko  +  kartę  ze  składem  drużyny  wraz  z  oświadczeniami).  Tylko 
zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny.

b. Każdy zawodnik  występujący w   I  Koszykarskim Turnieju  Gminy Nidzica  
musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz ma obowiązek ubezpieczenia 



się  od  NW  we  własnym  zakresie  (w  przypadku  braku  aktualnych  badań 
lekarskich  lub  braku  ubezpieczenia  od  NW,  zawodnik  bierze  udział  w I 
Koszykarskim  Turnieju  Gminy  Nidzica  na  własną  odpowiedzialność  i 
koniecznością jest wypełnienie oświadczenia o stanie braku przeciwwskazań 
do  wzięcia  udziału  w  turnieju).  Osoby  niepełnoletnie  zobligowane  są  do 
przedstawienia pisemnej zgody prawnych opiekunów na uczestnictwo w 
turnieju. 

c. W turnieju mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku rocznika 99 i 
starsi,  z  zastrzeżeniem  posiadania  pełnoletniego  opiekuna  w  przypadku 
drużyn,  w  składzie,  których  są  niepełnoletni  zawodnicy.  Funkcję  opiekuna 
podczas  rozgrywania  meczów  sprawuje  kapitan  drużyny  bądź  jej  opiekun, 
który  ma ukończone 18 lat.

d. d.  Zawodnik  wpisany  do  protokołu  ma  obowiązek  posiadać  dokument 
stwierdzający tożsamość  i  okazywać  go na żądanie  arbitrów spotkania  lub 
organizatora  rozgrywek.  Kontrola  dowodu  tożsamości  może  nastąpić  do 
momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach systemem każdy z każdym. 

Następnie drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach zagrają w 
meczu o piąte miejsce. Drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach 
zagrają w meczu o trzecie miejsce. Zwycięscy swoich grup zagrają w meczu 
finałowym o pierwsze miejsce. 

Oficjalny  i  ostateczny  system  rozgrywek  zostanie  dopasowany  i  ustalony  po 
zakończeniu rekrutacji drużyn. 

b. Drużyny wychodzą na rozgrzewkę z piłkami 5 min. przed planowaną godziną 
rozpoczęcia meczu podaną w harmonogramie turnieju.

 

7. PUNKTACJA:
a. zwycięstwo – 2 pkt
b. porażka      – 1 ptk
 
  

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE:
a. W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny meczu.
b. Wykluczenie z meczu – dwa przewinienia techniczne.
c. Nie sportowe zachowanie, dyskwalifikacja.
d. Regulamin  zobowiązuje  wszystkich  sędziów  do  bezwzględnego  karania 

zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy nie 
sportowego zachowania. 

 



9. PRZEPISY GRY:
a. Obowiązują  przepisy  PZKosz  z  uproszczeniami  wewnętrznymi  poprzez 

regulacje i interpretacje regulaminu turnieju.
b. Czas gry zostanie dostosowany i ustalony po rekrutacji drużyn i podany w dniu 

spotkania  organizacyjnego  w  dniu  11.12.2014  o  godzinie  19.00  w  hali 
widowiskowo-sportowej w Nidzicy. 

c. Przepisy gry zostaną opracowane na oddzielnym dokumencie.
d. W przypadku remisu dogrywka 3 minutowa.

 

10. OCENA WYNIKÓW:
a. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
b. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o 

kolejności decyduje:
Wynik bezpośrednich spotkań,
Lepsza różnica koszy zdobytych do straconych uzyskanych  w meczach 
pomiędzy drużynami zainteresowanymi,
Dodatkowy mecz,

c. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, 
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą, wyłącznie między 
zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność, w 
przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez 
dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące zasady:

 lepsza różnica koszy zdobytych do straconych uzyskanych w meczach 
między nimi,

 lepsza różnica koszy zdobytych do straconych uzyskanych we 
wszystkich meczach,

 dodatkowe mecze między tymi drużynami.
11. KOMISJA DO SPRAW SYSTEMU GIER – PRZEPISÓW I DYSCYPLINY:

Nad postanowieniami czuwać będzie komisja powołana przez organizatora
 

12. NAGRODY:
a. Puchary dla trzech najlepszych drużyn w kategorii męskiej i żeńskiej
b. Statuetki dla:

 Najlepszego strzelca,
 MVP 
 Nagrody zostaną wręczone na zakończeniu I Koszykarskiego Turnieju 

Gminy Nidzica, które odbędzie się w hali widowiskowo – sportowej w 
Nidzicy

13. SPRAWY KOŃCOWE:
a. Każda  drużyna  dostarcza  oświadczenia  zawodników,  o  których  mowa  w  

regulaminie przed rozpoczęciem turnieju.
b. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe.
c. Organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczu.
d. Organizator zabezpiecza piłki na rozgrzewkę.
e. Organizator zabezpiecza sędziów.
f. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
g. Mecze odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu turnieju.



h. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.

i. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
j. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
k. Więcej informacji o turnieju w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy. Osoby 

odpowiedzialne  Paweł  Kondeja  i  Bartosz  Kruschel.  Kontakt 
hala_zoois@nidzica.pl, 895235800

mailto:hala_zoois@nidzica.pl

