
REGULAMIN

I TURNIEJU KOSZYKÓWKI 

DLA AMATORÓW

BASKETBALL OPEN TOURNAMENT W MOGILNIE

1. Organizator:

Mogilno Sport Sp. z o.o.

  2. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się 18 marca 2017 r. w hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grobla 1B w Mogilnie 
od godz. 9:00.    

  3. Zgłoszenia:

               Listy imienne zawodników wraz z nazwą drużyny przyjmowane w hali Widowiskowo-Sportowej w 
Mogilnie do dnia 17 marca 2017 r. ( tj. piątek ).

 Opłata wpisowa wynosi 70 zł brutto od drużyny.

  4. Uczestnictwo:

                 - w rozgrywkach mogą wziąć udział, tylko osoby niezrzeszone w K-PZKosz. oraz innych                  
rozgrywkach organizowanych przez PZKOSZ 

                 - organizator ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodników wpisanych do składu na       
podstawie dowodu tożsamości 

     - drużyny składają się max. z 10 zawodników

     - Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na udział w turnieju podpisaną przez prawnego opie-
kuna (zgoda dostępna na stronie internetowej) 

   5. Program imprezy:

                godz. 9:00 - losowanie fazy grupowej 

                godz. 9:15 – pierwszy mecz

                 Po zakończeniu turnieju odbędzie się ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów.

   6. Organizacja rozgrywek:

                - system rozgrywek będzie opracowany po upływie terminu zgłoszeń i będzie zależał od ilości zgło-
szonych drużyn

                - o kolejności miejsc decyduje: ilość zdobytych „dużych punktów” ( wygrana 2 pkt., przegrana 1 pkt., 
walkower 0 pkt. ) bezpośredni pojedynek, stosunek koszy zdobytych do straconych

                - obowiązują uproszczone przepisy PZKosz.

  



 7. Nagrody:  

  Za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i medale. Nagrody indywidualne dla MVP turnieju, zwycięscy 
konkursu rzutów za 3 pkt., zwycięzcy rzutu z połówki 

   8. Postanowienia końcowe:

                - w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma                                      
       prawo do weryfikacji meczu lub zdyskwalifikowania zawodnika bądź drużyny z                    
       turnieju

               - organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i jest świadomy możliwości wystąpienia 
kontuzji lub urazu. Od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny ubezpieczają się we własnym zakre-
sie. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas 
trwania turnieju.


