REGULAMIN
BASKETOSiR 3x3

1. Rozgrywki
Turniej odbędzie się dnia 24.04.2022, w godzinach od 16:00 do 19:00, na obiektach OSiR
w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.

2. Zawodnicy
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni / kobiety i mężczyźni / bez ograniczeń
wiekowych.

3. Drużyny
Drużyna składa się z 3 zawodników + 1 rezerwowy. Drużynę reprezentuje kapitan, który
zgłasza zespół, podaje jego nazwę i skład. Zawsze on kontaktuje się z organizatorami.
Zawodnicy nie mogą zmieniać drużyny w trakcie trwania turnieju w danym dniu.
Zgłaszanie drużyn do dnia 19.04.2022, mail: r.mikucki@osir.ustka.pl

4. Przepisy gry
A. Ogólne zasady gry
Gra toczy się na jeden kosz. Drużynę rozpoczynającą grę wyłania się przez losowanie.
Zespół jest w posiadaniu piłki do momentu jej utraty, lub oddania rzutu na kosz. Jeżeli
piłka nie wpadnie do kosza, a z tablicy zbierze ją zawodnik drużyny atakującej, może
on kontynuować akcję ponawiając rzut. Jeśli piłkę przejmie zawodnik drużyny
broniącej, musi wyprowadzić piłkę za linię rzutów 6,75 m. Mecz trwa 15 minut czasu
ciągłego. Czas jest zatrzymywany przez sędziów tylko w sytuacji wykonywania rzutów
wolnych, oraz przyznania drużynie przerwy na żądanie. Dopuszcza się skrócenie czasu
trwania meczu do 10 minut i obniżenia limitu zdobywanych punktów potrzebnych do
zwycięstwa, do 11 /z zachowaniem zasady przewagi 2-punktowej/ w sytuacji bardzo
dużej liczby zgłoszonych drużyn lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Decyzję w tej kwestii podejmują sędziowie i organizator, po konsultacji
z uczestnikami danego turnieju. Czas na akcję ograniczony jest do 30 sekund (30 sek.).
Czas ten jest określany orientacyjnie przez sędziego. O zbliżającym się czasie upłynięcia
„czasu na akcję” sędzia ma obowiązek poinformować grających na 10 i na 5 sekund
przed upłynięciem tego czasu. Jeśli zespół nie wykona akcji rzutowej w tym czasie (piłka
musi dotknąć obręczy kosza), traci prawo do posiadania piłki i musi przejść do obrony.
Zmiany
zawodników
mogą
być
dokonane
przez
którąkolwiek
z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy
zawodnikami drużyny ataku i obrony (checkball) lub przed rzutem wolnym. Każda
drużyna ma prawo do jednej przerwy na żądanie, trwającej jedną (1) minutę.
Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji
martwej piłki.

B. Zdobywanie punktów
Każdy celny rzut do kosza wykonany z obszaru bliższego niż 6,75 metra ma wartość 1
punktu. Kosz uzyskany zza linii 6,75 m wart jest 2 punkty. Ze względu na
bezpieczeństwo zawodników zabrania się zdobywania punktów tzw. „wsadem”,
punkty tak zdobyte unieważnia się i piłkę przyznaje przeciwnikom. Faule popełnione w
trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karanejednym (1) rzutem wolnym,
podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą
dwoma (2) rzutami wolnymi. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka
wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.
Sędziowie oprócz punktów, mają również obowiązek liczenia fauli zespołowych /nie
liczy się fauli indywidualnych zawodników, z wyjątkiem dyskwalifikacji/. Każdy zespół
może bez konsekwencji popełnić 6 fauli drużynowych. Popełnienie 7 faulu i
następnych skutkuje przyznaniem drużynie przeciwnej jednego rzutu wolnego
/wartość tego rzutu to 1 punkt/. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym
(1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami
wolnymi i posiadaniem piłki. Do wykonywania rzutów wolnych zawodnicy zajmują
miejsca przewidziane przepisami. W razie niecelnego rzutu wolnego obie ekipy mogą
starać się wejść w posiadanie piłki (z wyjątkiem tych sytuacji, po których drużynie
przysługuje posiadanie piłki): - Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować
grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,
- Jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk poprzez wykozłowanie
jej lub podanie do partnera znajdującego się poza łukiem. Jeżeli drużyna obrony
przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez
wykozłowanie jej lub podanie). Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn,
następujące po sytuacji martwej piłki i musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy
zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.
Zespół po zdobyciu punktów traci prawo do posiadania piłki i organizacji kolejnej akcji
ofensywnej, z automatu przechodzi do obrony.
C. Wygranie meczu
Mecz wygrywa zespół, który uzyska szybciej 15 punktów, przy zachowaniu zasady
dwupunktowej przewagi np. 16-14; 17-15 itd. Mecz nie może trwać dłużej niż 15 minut.
Jeżeli upłynie czas meczu, a żadna z drużyn nie uzyska wymaganych 15 punktów, to
zaliczony zostanie aktualny wynik. (Nie ma zasady dwupunktowej przewagi). Jeżeli
wynik jest w tym momencie remisowy, to zespoły rozegrają dogrywkę. Prawo do
posiadania
piłki
w
dogrywce
(na
pierwszą
akcję)
ma
zespół
na zasadzie ogólnego posiadania (przeciwny niż ten, który rozpoczynał mecz, chyba że
w międzyczasie była „piłka sporna”. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała
miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty
w dogrywce, wygrywa mecz.
Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia
meczu nie będzie w stanie wystawić trzech, zdolnych do gry zawodników.
Zastosowanie mają również KARY SPECJALNE tj. w sytuacji faulu niegodnego
sportowca i dyskwalifikującego oraz kary administracyjne (zgodne z przepisami

PZKosz.) W ich wyniku zawodnik może zostać zdyskwalifikowany i usunięty z turnieju
w przypadku zachowania niegodnego sportowca (wdanie się w bójkę, wulgarne
słownictwo, spożycie alkoholu itp.).

5. Nagrody
3 pierwsze zespoły otrzymują puchar oraz medale.

6. Organizator
•
•
•

Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce.
Organizator zapewnia na obiekcie podstawową pomoc medyczną oraz dla
uczestników gier turniejowych.
Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

