TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
REGULAMIN
1. Termin
18.11.2021 r. czwartek w godzinach 8.30-14.40
2. Miejsce
Hala sportowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806
Komorów.
3. Cel
 Promowanie piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży, wychowania poprzez sport, kształtowanie
zdrowego stylu życia oraz aktywizację sportu szkolnego,
 Promocja zasad Fair Play
 Integracja dzieci i młodzieży
4. Liczba drużyn
7 zespołów po maksymalnie 12 zawodników. Reprezentacje gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
„Mazovia”, czyli: Gmina Milanówek, Gmina Brwinów, Gmina Nadarzyn, Gmina Michałowice, Gmina
Leszno, Gmina Podkowa Leśna i Gmina Błonie. Muszą to być uczniowie z roczników 2007 i młodsi. Każda
drużyna powinna mieć jednolite stroje sportowe z numerami. Każdy zawodnik powinien mieć sportowe
obuwie.
5. System gier
2 grupy A i B kolejno po 3 i 4 drużyny. W grupie gra każdy z każdym. Zwycięzcy grup grają o 1 miejsce.
Drużyny z drugich miejsc grają o 3 miejsce. Kolejne miejsca uzyskane będą wg punktacji w grupach.
Czas jednego meczu to 2 x 8 minut. Mecz o 5 miejsce 1x 10 minut. Czas zatrzymywany tylko na rzuty
osobiste i czas dla trenera. . Pod czas meczu przysługuje 1 czas dla trenera. Faule drużyny: rzuty osobiste
po 4 faulach drużyny. Faule zawodnika maksymalnie 4 przewinienia.
6. Sędziowie
Zawody zostaną przeprowadzone przez licencjonowanych sędziów koszykówki z PZKOSZ.
7. Terminarz turnieju
8.30 przyjazd zespołów do Komorowa
8.35 losowanie grup
8.40 - 13.25 rozgrywki grupowe
13.25 - 14.30 mecze finałowe o miejsca
GRUPA A
XXX
XXX
XXX
XXX
GRUPA B
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Godzina 8.30 – rozgrywki grupy A:
Godzina 8.40
Godzina 9.05
Godzina 9.30
Godzina 9.55 – rozgrywki grupy B
Godzina 9.55
Godzina 10.20
Godzina 10.45
Godzina 11.10
Godzina 12.35
Godzina 13.00
Mecze o miejsca:
Godzina 13.25 mecz o V miejsce ( 1x10 min)
Godzina 13.40 mecz o III miejsce 2 ( 2x 8 min)
Godzina 14.05 mecz o I miejsce ( 2x 8 min)
Uroczyste zakończenie turnieju: godzina 14.30
8. Zgłoszenia
W turnieju udział mogą wziąć udział reprezentacje gmin Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza
„Mazovia” składające się z młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej danej Gminy. Warunkiem
uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 12.11.2021.r karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr
1 do regulaminu, na adres mailowy: ukskomorow@op.pl, w tytule: Turniej Piłki Koszykowej Chłopców
„Mazovia 2021”. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Oryginał dokumentów należy dostarczyć w dniu turnieju do organizatora.
Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem.
9. Koordynator turnieju
Grzegorz Tomaszewski, tel. 602 617 004
10. Zasady Covid
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych określonych w aktach
prawnych wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.
W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez oznak infekcji), nie objęte kwarantanną ani
nadzorem epidemiologicznym. Na terenie obiekt obowiązuje o konieczność dezynfekcji rąk, posiadanie
maseczki (poza boiskiem i trybunami) oraz zachowanie dystansu społecznego (poza boiskiem).
11. Postanowienia końcowe
 Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
 Uczestników turnieju obowiązują regulaminy obowiązujące na terenie szkoły.
 Za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju organizator nie odpowiada.
 W sprawach nieujętych regulaminie decyduje organizator.

