
Regulamin turnieju „Piastball 3x3 2021”:

1. Cel zawodów :

Popularyzacja koszykówki , promowanie miasta Piastowa poprzez sport, 
upowszechnianie zdrowego trybu życia.

2. Organizatorzy:

Andrzej Chyczewski w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR

Adres: Al. Tysiąclecia 1
05-820 Piastów

mosir@piastow.pl

3. Termin i miejsce zawodów

Data: 4.09.2021 r.  godz. 11.30-15.00

05-820 Piastów, boisko zew. na terenie LO im. Adama Mickiewicza w 
Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A

Turniej „Piastball 3x3 2021” będzie się odbywał w kat. OPEN 
Mężczyzn

4.   Warunki uczestnictwa:

 Drużyna liczy 3 osoby + ew. 1 osoba rezerwowa.
 Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do 

drużyny. Organizator przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 
osób w drużynie.

 Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 
mężczyzn)

 Turniej zostanie rozegrany w oparciu o przepisy do gry w 
koszykówkę 3x3 FIBA

 Drużyny są zobowiązane do podawania prawdziwych danych na 
formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.

 Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest uzupełnienie 
formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: 
www.mosir.piastow.pl do dnia 3.09.2021 r. lub zapisanie się na 
miejscu zawodów w dniu 4.09.2021 r. do godz. 11.15. Po zamknięciu
rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.

 Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w 
przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika 
niezgłoszonego wcześniej w formularzu zgłoszeniowym, bądź 
podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. 
Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.

 Organizator Turnieju „Piastball 3x3 2021” zastrzega sobie prawo do 
dyskwalifikacji zawodników będących w stanie nietrzeźwym i/lub 
pod wpływem środków odurzających.

http://www.mosir.piastow.pl/
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 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu 
uczestniczącego w 
rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa

 Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne

        5.    System rozgrywek:

 Rozgrywki są prowadzone w kategorii Open

 System rozgrywek będzie opracowywany przez organizatorów po 
zamknięciu zgłoszeń i przedstawiony w dniu zawodów o godz. 11:15.

 6.    Zasady gry

 Mecze w ramach turnieju "Piastball 3x3 2021”, rozgrywane będą w 
oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3 FIBA 

 Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3
FIBA podejmuje sędzia zawodów;  - Decyzje sędziów są ostateczne i 
nie podlegają procedurze odwoławczej; - W sprawach nie objętych 
przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje organizator turnieju, 
decyzje organizatora są ostateczne.

        7.    Postanowienia ogólne

 Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy
i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W 
przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia 
zawodników o wprowadzonych zmianach.

 Każda z drużyn przystępując do turnieju „Piastball 3x3 2021” 
akceptuje regulamin i postanowienia w nim zapisane.

 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
 Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym 

zgłoszeniu się dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem. 
 Piłki meczowe są sprawą indywidualną drużyny.
 Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
 Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora , organizator 

nie ponosi odpowiedzialności
 Organizatorem zawodów jest : Andrzej Chyczewski w imieniu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSIR, Adres: Al. Tysiąclecia 
1, 05-820 Piastów

 Kontakt z organizatorem w dniu turnieju

        8.    Ochrona danych osobowych

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Zawodników jest Organizator tj.  Andrzej Chyczewski w imieniu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR, adres: Al. Tysiąclecia 
1, 05-820 Piastów.

  Dane osobowe udostępnione przez Zawodników przetwarzane są 
wyłącznie w celach związanych z turniejem.


