
 

 

Turniej koszówki „O Puchar Przewodniczącego rady Gminy”  

REGULAMIN 

1. Cel: stworzenie dla mieszkańców gminy Istebna rekreacyjnej formy spędzania wolnego czasu, propagowanie 

zdrowego stylu życia, popularyzacja koszykówki .  

2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. 

osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż.  

3. Termin i miejsce:  17 kwietnia (niedziela), godz. 10:00, 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. 

4. Zapisy: Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 14.04.2016r. telefonicznie pod numerem telefonu: 

 33 855 62 08, mailowo na adres: karina.istebna@gmail.com lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Istebnej Centrum. 

5. Uczestnictwo: 

 Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Istebna 

 Drużyna to: 3 zawodników na boisku + max. 2 zawodników rezerwowych 

 Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

na ich uczestnictwo w Turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni przedkładają pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów na udział w Turnieju wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych. 

6. Rozgrywki:   

 system rozgrywek dostosowany zostanie do ilości zgłoszonych drużyn.  W przypadku,  

gdy zgłosi się 5 lub mniej drużyn, mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, 

 drużyna powinna posiadać jednolite, sportowe stroje, obuwie z jasną podeszwą, 

 mecz trwać będzie 2 x 7 minut, 

 za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt, a w przypadku remisu drużyny otrzymują 

 po  1 pkt. 

 Sporne kwestie będzie rozstrzygać Organizator, a jego decyzje będą nieodwołalne, 

 pozostałe zasady gry zgodnie z ogólnymi przepisami gry w koszykówkę (zostaną one przypomniane przed 

Turniejem podczas odprawy technicznej). 

 Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs rzutów na 3 punkty- najlepszy zawodnik otrzyma drobne 

nagrody rzeczowe. 

7. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzy najlepsze puchary i drobne nagrody rzeczowe.  

Dodatkowe wyróżnienie przyznane będzie Najlepszemu Zawodnikowi Turnieju.  

8. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe kontuzje na 

skutek uczestnictwa w Turnieju oraz za rzeczy pozostawione  

w szatniach. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


