
        

   

MISTRZOSTWA SUWAŁK W KOSZYKÓWCE 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW 

 

 

REGULAMIN 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa Suwałk w Koszykówce Szkół Ponadpodstawowych Chłopców (dalej 

„Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie turnieju zaliczanego do  

Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 w Suwałkach. 

2. Celem rozgrywek, o których  mowa w ust. 1, jest popularyzacja koszykówki jak również 

rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem rywalizacji sportowej 

jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia. 

3. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

§2 

Termin i miejsce zawodów 

1. Mistrzostwa Suwałk rozegrane zostaną w następujących terminach:  

a) 05.02.2019 r. (wtorek); 

b) drugi termin zostanie ustalony w dniu 05.02.2019 r. podczas I rundy rozgrywek. 

2. Turnieje zostaną rozegrane w hali I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej  

w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3; 

3. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest na godz. 9.00. 

4. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

§3 

System rozgrywek 

1. Zawody będą rozgrywane systemem jednorundowym „każdy z każdym”  

w dwóch turniejach, zgodnie z ustalonym terminarzem. 

2. Spotkania będą rozgrywane na pełnowymiarowym boisku, czas 4 x 7,5 minuty „czystej 

gry” z 5 minutową przerwą po drugiej kwarcie i 2 minutową po pierwszej i trzeciej 

kwarcie. Dogrywka 5 minut „czystej gry”. 

3. Obowiązywać będą zasady gry zgodne z przepisami Polskiego Związku Koszykówki.  

4. Mistrzostwa będą prowadzone przez dwóch sędziów na boisku oraz sędziów stolikowych. 

§4 

Uczestnictwo 

1. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadpodstawowych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. Do rywalizacji zgłosiły się następujące 

reprezentacje chłopców: I LO, II LO, III LO, ZST (1), ZST (2). 

2. W rywalizacji sportowej obowiązują aktualne „Przepisy Gry w Koszykówkę”  

 z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu. 



        

   

3. Zawodnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe (jasna podeszwa), 

czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, zarysowań parkietu, itp. 

4. Reprezentacja danej szkoły może liczyć max. 12 zawodników.  

5. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 2 pkt., za porażkę 1pkt., za przegraną 

walkowerem 0 pkt. Walkower liczy się 20:0. O kolejności miejsc decyduje: 

a) większa liczba zdobytych punktów; 

b) wynik bezpośredniego spotkania, 

c) większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi zespołami; 

d) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych miedzy zainteresowanymi 

zespołami; 

e) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju; 

f) większa liczba zdobytych koszy miedzy zainteresowanymi; 

g) większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju; 

§ 5 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników należy przygotować na listach według wzoru określonego  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę najpóźniej 

w dniu zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Brak listy (zgłoszenia), o której mowa w ust. 1, pozbawia drużynę prawa udziału  

w rywalizacji. 

4. Kierownicy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawach 

przedmeczowych z udziałem sędziów i Organizatora, które odbywać się będą w dniu 

zawodów  o godz. 8:30. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnieju, szkoła zobowiązana jest do 

powiadomienia Organizatora o zaistniałej sytuacji. Stosowną informację należy przesłać 

drogą mailową na adres: aneta.walendykiewicz@osir.suwalki.pl do dnia 04.02.2019 r. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Za zajęcie miejsc I – III drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Oprócz nagród za zajęcie miejsc I – III Organizator przewiduje nagrodę indywidualną,  

w kategorii: Najlepszy zawodnik turnieju – statuetka/puchar MVP 

3. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 

 

§ 7 

Punktacja 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019  

w Suwałkach drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty 

odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji.  
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Koszykówkę. 

2. Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących w miejscu rozgrywania turnieju, poleceń Organizatora oraz wszelkich 

rozstrzygnięć podejmowanych przez sędziów wyznaczonych do prowadzenia zawodów.  

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz innych właściwych 

przepisów, Organizator w porozumieniu z sędziami może podjąć decyzję o czasowej 

dyskwalifikacji lub całkowitym wykluczeniu zawodnika lub drużyny. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie penalizacji wybitnie niesportowych 

zachowań mają zastosowanie do czynów popełnionych przez uczestników zawodów przed 

ich rozpoczęciem, w trakcie oraz po ich zakończeniu aż do momentu opuszczenia obiektu 

sportowego. 

4. Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, 

zweryfikowane zostaną jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.  

5. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry  

w Koszykówkę. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora. 

6. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga sędzia, a w pozostałym zakresie 

Organizator. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach. 

8. Wszelkich informacji związanych z udziałem drużyn w Mistrzostwach Suwałk udziela 

Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 

 Aneta Walendykiewicz  tel. 608 440 007, e-mail: 

aneta.walendykiewicz@osir.suwalki.pl  
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