IX Chocianowski Turniej Streetball
Chocianów, 15 września 2012 r.
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Chocianowie
Cele imprezy:
- Wdrażanie zasad czystej gry
- Upowszechnianie zdrowego stylu życia
- Promocja gry w koszykówkę uliczną
Organizatorzy:
KLUB OLIMPIJCZYKA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOCIANOWIE
UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCIANOWIE
STOWARZYSZENIE „INICJATYWA” W CHOCIANOWIE
Program imprezy:
Uroczyste otwarcie – godz. 12.00
Rozpoczęcie Turnieju – godz. 12.10
Przewidywana godzina zakończenia Turnieju – około godz. 14.00
Uroczyste wręczenie nagród i zakończenie Turnieju – około godz. 14.15
Uczestnicy:
W Turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat.
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn, które pierwsze zgłoszą się do
organizatorów.
Regulamin rozgrywek:
1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się zapoznać z regulaminem oraz
bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu
2. W zawodach obowiązują przepisy gry w piłki koszową
3. Drużyna składa się maksymalnie z 4 zawodników, w tym jeden rezerwowy
4. Drużynę obowiązuje jednakowy strój
5. Turniej rozgrywany będzie systemem określonym przez organizatora w dniu
zawodów, uzależnionym od ilości zgłoszonych drużyn
6. Czas trwania meczu wynosi 10 min., bądź do zdobycia 10 pkt. przez jedną z drużyn,
w przypadku wyniku remisowego do 10 min. gry zarządza się dogrywkę w której
wygra drużyna która pierwsza zdobędzie 2 punkty
7. Drużyny zdobywają punkty rzutami z pola wewnątrz linii 6,25 oraz z tej linii za 1 pkt
oraz z poza tej linii za 2 pkt
8. Rolę sędziego pełni Mediator wyznaczony przez organizatora
9. Drużynę zgłasza przedstawiciel drużyny w formie pisemnej, na specjalnym
formularzu zgłoszeniowym (dostępnym u organizatorów), osoby nieletnie zgłasza
prawny opiekun
10. Udział w turnieju wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością
doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności
11. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od turnieju każdego, kto
narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji
sportowej
12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
13. Zgłoszenia przyjmują: Piotr Machoń oraz Daniel Bukowski do dnia 14.09.2012 do
godz. 15.00.
14. Zgłoszenia można przesyłać na adres: machpit23@wp.pl

