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W sprawie eliminacji do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 

dla U17 K, U17M, U23K, U23M  

w strefie śląsko-opolskiej w sezonie 2019/2020 
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Imprezy koszykówki są współfinansowane  

ze środków Samorządu Województwa Śląskiego 

1. Zgodnie z Uchwałą nr 144 Zarządu PZKosz, komunikatem nr 51 WR DS. PZKosz oraz 
powracającymi, po kilku miesiącach przerwy, możliwościami rozegrania Mistrzostw Polski 
w koszykówce 3x3 U23M i K oraz  U17M i K, WGiD ŚlZKosz informuje o organizacji 
wojewódzkich eliminacji MP. 

2. Rozgrywki wojewódzkie lub międzywojewódzkie (strefowe) to minimum 8 turniejów 
z udziałem minimum 4 zespołów, które stanowią eliminacje do ½ finałów MP (awans 
uzyskują 4 zespoły mężczyzn i 2 zespoły kobiet w każdym cyklu), pod warunkiem udziału 
co najmniej 4 (czterech) zespołów w określonym cyklu. 

3. Zasady udziału: 

3.1. W rozgrywkach udział biorą zawodnicy  

- urodzeni w latach 1997 – 2004   w cyklu U23 M i K 

- urodzeni w latach 2003 – 2005 w cyklu U17 M i K 

3.2. Zawodnicy muszą posiadać: 

- obywatelstwo polskie, 

- licencję zawodnika uprawniającą do gry w koszykówkę, 

- licencję okresową uprawniającą do gry w klubie w sezonie 2019/2020. 

3.3. Każdy klub, posiadający licencję klubową PZKosz, może zgłosić dowolną liczbę drużyn 
składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje zawodnika uprawniające do 
gry w koszykówkę oraz licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 5x5 
w sezonie 2019/2020.  

Zgłoszenie imienne do rozgrywek klub składa do właściwego terytorialnie WZKosz na 
druku – zał. 17b do Regulaminu Cykli.  

3.4. Udział w rozgrywkach nie wymaga wniesienia opłaty startowej. 

3.5. Wszyscy zawodnicy spełniający powyższe warunki posiadać będą również w systemie 
ESOR licencje do rozgrywek 3x3.  

3.6. Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do 
właściwego terytorialnie WZKosz na druku – zał.4 do RWS.  

3.7. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej na sezon 2019/2020 może wystąpić 
o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku –zał. 9a do 
Regulaminu Cykli wraz z zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – zał. 5 do 
RWS.    

3.8. Zawodnik posiadający licencję okresową do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu 
może, za zgodą tego klubu, wystąpić o licencję 3x3 do innego klubu i złożyć do WZKosz, 
właściwego terytorialnie dla tego klubu wniosek wg. zał. 9 a do RC.  

3.9. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą 
posiadać konta na platformie https://play.fiba3x3.com  

 

4. Zgłoszenia drużyn zainteresowanych rozgrywkami, należy składać do biura Związku do 
dnia 17 czerwca 2020. 

5. Organizacja meczów: 
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5.1. Turnieje należy rozgrywać w halach lub na boiskach otwartych, zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Boisko do koszykówki 3x3 ma rozmiary 

11m (długość) x 15 m (szerokość). 

5.2. Koniecznym wyposażeniem jest tablica wyświetlająca czas gry, wynik meczu i czas 12 
sekund na akcję. 

5.3. Komisarza oraz sędziów meczów w turniejach strefowych (Etap I) wyznacza 
prowadzący rozgrywki WZKosz. 

5.4. Organizator turnieju jest zobowiązany do zapewnienia obsługi biura zawodów. 

5.5. Organizator turnieju zapewni opiekę medyczną. 

5.6. Podczas turniejów należy używać oficjalnego oprogramowania FIBA Event Maker, co 
wynika z warunków postawionych przez FIBA w celu uznania turnieju za oficjalny FIBA.  

Terminarz meczów w turnieju Mistrzostw oraz system gry wynika z tego programu. 

6. Wysokość stawek sędziowskich zatwierdzonych przez Zarząd Śląskiego Związku 
Koszykówki w dniu 09.06.2020 w tabeli (kwoty brutto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie: Regulaminu Cyklu Rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Koszykówce 3x3 sezon 2019/2020 z 15.05.2020 i komunikatu nr 51 WR DS 
PZKosz. 

 

Przewodnicząca WGiD 

Grażyna Szulik 

Rozdzielnik: 

1. Kluby. 
2. Opolski Związek Koszykówki. 
3. Prezes Zarządu ŚlZKosz. 
4. Wydział Sędziowski ŚlZKosz. 
5. Wydział Szkolenia ŚlZKosz. 
6. Biuro Związku. 
7. WGiD ŚlZKosz. 
8. Redakcja strony internetowej. 

lp. 
czas trwania 

turnieju 
sędzia 

boiskowy 
sędzia 

funkcyjny 

1. do 3 godz. 150,00 100,00 

2. do 6 godz. 250,00 150,00 

3. powyżej 6 godz. 300,00 200,00 


