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REGULAMIN TURNIEJU OPOLSKIEJ SUPERLIGII 

AKADEMICKIEJ W LIDZE KOSZYKÓWKI 3X3 
 
I. Cel: 

1. popularyzacja koszykówki; 
2. integracja społeczna; 
3. podnoszenie sprawności fizycznej; 
4. popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

 
II. Organizator: 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Opolskiej. 
 

III. Termin i miejsce: 
1. Mecze rozgrywane będą od 15 stycznia w poniedziałki  i środy od godziny 20:00 do 

22:00; 
2. Hala Politechniki Opolskie przy D. S. Sokrates (ul. Małopolska 22, Opole) 

 
IV. Uczestnictwo: 

1. Prawo startu mają osoby posiadające legitymację AZS; 
2. W skład drużyny może wchodzić od 3 do 4 zawodników; 
3. W składzie drużyn nie ma ograniczeń dotyczących płci zawodników; 
4. W drużynie może grać tylko jedna osoba, która zgłoszona jest do rozgrywek 

organizowanych przez PZKosz; 
5. Zawodnicy oświadczają pisemnie, że startują na własną odpowiedzialność i nie mają 

przeciwwskazań lekarskich do rywalizacji w rozgrywkach sportowych. 
6. Osoby nie mające ukończonego 18-stego roku życia, zobowiązane są dostarczyć 

zaświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna.  
7. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 31.12.2017 r. 
8. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu należy okazać Organizatorowi dowód wpłaty 

kaucji na konto AZS. 
 

V. System rozgrywek: 
1. System rozgrywania meczy jest zależny od liczby drużyn biorących udział w turnieju; 
2. Mecze rozgrywane będą w systemie „każdy z każdym” aż do zdobycia jednej z drużyn 

21 punktów, lub do upłynięcia czasu gry; 
3. Wyjątek stanowią mecze o medale, które rozgrywane będą do trzech wygranych 

meczy. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami FIBA 3x3; 
4. Zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym 

zespole; 
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5. O rozgrywkach i terminach rozgrywek zawiadamia Organizator na stronie 
internetowej:  azs.po.opole.pl 

6. OFICJALNE PRZEPISY gry w koszykówkę 3x3. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek, czasu trwania meczów 
w trakcie turnieju, oraz korekty przepisów, w celu uproszczenia rozgrywek. 
 

VI. Zgłoszenia: 
Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny jest na stronie 
www.azs.opole.pl w zakładce Sekcje Sekcje rekreacyjne  Kosz 3x3. 

 
VII. Zasady finansowania: 

1. Opłata startowa (kaucja) wynosi 100,00 zł od każdego zgłoszonego zespołu. Kwotę 
należy przelać na konto Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Opolskiej: 97 1090 2138 
0000 0001 1971 8552. Opłata zostanie zwrócona na konto kapitana zespołu po 
zakończeniu Ligi. Wyjątek stanowi sytuacja w której któraś z drużyn nie stawi się na 
mecz – kaucja przepadnie; 

2. Kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych przed 
rozpoczęciem pierwszego meczu; 

3. Koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator. 
 

VIII. Ustalenia organizacyjne: 
1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad 

właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów; 
2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu; 
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach;  
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe - zmienne; 
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających 

podczas turnieju, oraz na terenie obiektu w którym odbywają się zawody. 
Niezastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju 
oraz utratą kaucji, bez prawa jakichkolwiek roszczeń; 

6. W przypadku podejrzenia, Organizator ma prawo wezwać policję w celu kontroli 
trzeźwości lub stanu zawodnika. 

7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone; 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry; 
9. W sprawach rozgrywek należy kontaktować się z przedstawicielem organizatora:  

− Anetą Leszczyńską (kom.: 502 180 225 adres e-mail:anazlotos@gmail.com), 
− Wojciechem Leszczyńskim (kom.: 695 718 335 adres e-mail: 

wh.leszczynski@gmail.com). 

http://www.azs.opole.pl/

