
TURNIEJ KOSZYKÓWKI
w ramach obchodów „DNI ŁUKOWA 2019”

„Sobota na sportowo”

REGULAMIN

I. CEL:
1. Upamiętnienie 786 rocznicy powstania miasta Łuków
2. Upamiętnienie 616 rocznicy nadania praw magdeburskich
3. Popularyzacja koszykówki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wyłonienie najlepszych drużyn.

II. ORGANIZATOR:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” 

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. 25 maja 2019 r. godz. 09:30
2. Teren utwardzony przy OSiR (ul. Browarna 63)

IV. KATEGORIE I UCZESTNICTWO:
1. Kategorie:
 Chłopcy do lat 16
 Dziewczęta (OPEN)
 Mężczyźni (OPEN)
2. Drużyna składa się z 3 zawodników.
3. W przypadku niepełnoletnich zawodników, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

V. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do dnia 22 maja 2019 r. (środa) do godz. 16:00, Biuro OSiR.

VI. ZASADY GRY:

 gra toczy się na jeden 

 czas gry 10 min. lub mecz kończy się w momencie jeżeli jedna drużyna uzyska 15 pkt;

 w przypadku remisu dogrywka 3 min. aż do rozstrzygnięcia;
 rzuty celne z wewnątrz półkola 6,25 zalicza się jako 1 pkt., z poza linii 6,25, liczy się jak

            2 pkt.;
 zespół wchodzi w posiadanie piłki po stracie kosza, po błędach przeciwnika, po faulu      

            przeciwnika;
 po stracie kosza lub po błędzie przeciwnika (błąd techniczny, faul) drużyna 

            rozpoczyna grę 
 zza linii środkowej, w pozostałych przypadkach np. przechwyt, zbiórka, piłka musi    

                         być wycofana za linię 6,25 zaniechanie tego oznacza stratę piłki;
 w grze nie ma rzutów sędziowskich, w sytuacji gdy dojdzie do wspólnego  

                          trzymania piłki 
 zostaje ona przyznana drużynie, która grała w obronie, grę rozpoczyna się zza linii               

                          środkowej.
         VII.      ZASADY  DOTYCZĄCE  FAULU:

 po każdym faulu piłka wprowadzana jest do gry zza linii środkowej;
 jeżeli zawodnik faulowany jest podczas rzutu, a rzut jest celny to zalicza się punkty a 

  piłka pozostaje w posiadaniu zespołu faulowego;
 rzuty wolne (dwa) mogą być przyznane jedynie w przypadku faulu brutalnego lub 



 umyślnego (ocena należy do sędziego), piłka po drugim rzucie nadal jest w posiadaniu 
 drużyny wykonującej rzuty wolne i wprowadzana jest do gry zza linii środkowej;
 dwa faule umyślne lub brutalne wykluczają zawodnika z gry.

      VIII.    PUNKTACJA:
 za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za przegrane 0 pkt.;
 o kolejności miejsc decyduje:

- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania.

VIII. NAGRODY:
         Za zajęcie I-III miejsc puchary, dyplomy, nagrody niespodzianki

IX. UWAGI KOŃCOWE:
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy zawodników;
 W trakcie turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku    

                           opiekuna
                           spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej; 

 Dane osobowe uczestników Turnieju Koszykówki będą wykorzystywane wyłącznie  na     
                           potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane będą używane zgodnie z 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
(4.5.2016 L 
                           119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).;

 Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy;  
 Uczestnik/ opiekun zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych 

                            obejmujących: imię, nazwisko, wiek, miejscowość. Podanie tych danych jest
dobrowolne, 
                            jednak warunkuje udział w zawodach;

 Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie 
       ul. Browarna 63.

 Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt;
 W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny

       spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej;
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje:
Biuro OSiR, ul. Browarna 63, tel. (25) 798 23 89, 515 137 778

www.osir.lukow.pl ; e-mail: imprezy@osir.lukow.pl 

http://www.osir-lukow.pl/

