
 

 

REGULAMIN TURNIEJU STREETBALL W ARENIE GLIWICE 

ARENA SUMMER 2020 

9 SIERPNIA 2020 

1. W turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy, którzy mają ukończone co najmniej 

15 lat. Dla niepełnoletnich zawodników wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

2. Turniej rozgrywany jest bez podziału na kategorie wiekowe. 

3. Turniej jest jednodniowy (10.00-20.00). 

4. Maksymalna przewidywana liczba drużyn biorących udział w turnieju to 16. 

5. Turniej będzie się składał z fazy grupowej oraz fazy play off. 

W przypadku niewystarczającej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji systemu rozgrywek. 

6. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 14 x 10m . Na boisku zaznaczona 

jest linia rzutów za 2 pkt. w odległości 6,75m od kosza oraz linia rzutów wolnych w 

odległości 5,8m- za 1 pkt. 

7. Drużyna liczy 3 zawodników + ewentualnie 1 zawodnik rezerwowy. 

8. Mecze sędziowane będą przez zawodników, zgodnie z oficjalnymi zasadami FIBA oraz 

regułami fair play 

9. Obowiązuje limit 7 fauli drużyny. Po jego przekroczeniu każde kolejne przewinienie 

będzie karane rzutem osobistym.  

10. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 14 pkt. lub przez 15 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 

kosza. Dogrywkę rozpoczyna drużyna, która przegrała losowanie przed meczem. 

11. Mecz finałowy oraz meczo III miejsce rozgrywany będzie do 21 pkt lub przez 25 min. 

12.  Za faul niesportowy lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny.  

13.  Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”.  

14. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy piłka jest 

„martwa” lub gdy któraś z drużyn wzięła czas na żądanie.  

15. Każda drużyna ma do wykorzystania jedną 30 sek. przerwę na żądanie w czasie 

meczu. 

16. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania 

koszy do gry niezgodnie z regulaminem.  

17. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju.  

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych 

zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.  

19.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przełożenia/odwołania turnieju z powodu 

pogody lub innych przyczyn niezależnych od organizatora. 

20.  Trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. 



 

 

 

 

 

 

 

 


