REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI
WILANÓW BASKETBALL CUP 2018
23.06.2018

1. CEL IMPREZY :
- Umożliwienie aktywnego wypoczynku po zakończeniu roku
szkolnego 2017/2018
- Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym
- Propagowanie zdrowego stylu życia
- Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych
kategoriach
2. ORGANIZATORZY :
- Głównym organizatorem imprezy jest MŁODZIEŻOWA RADA
DZIELNICY WILANÓW m.st WARSZAWY
- Turniej współorganizuje Centrum Sportu Wilanów
3. TERMIN I MIEJSCE :
data: 23 czerwca 2018r.
miejsce: hala sportowa ul. Wiertnicza 26a (obok szkoły im.
Stanisława Kostki Potockiego)
godzina: OD 9-18:00
4. KATEGORIE :
Dziewczyny:
> klasy podstawowe - rocznik 2004 i 2005
> gimnazjum– rocznik 2002 i 2003
> liceum– rocznik 1999,2000 i 2001 (wszystkie 3 roczniki
LO)
Chłopcy:
> klasy podstawowe - rocznik 2004 i 2005
> gimnazjum– rocznik 2002 i 2003
> liceum– 1999,2000 i 2001 (wszystkie 3 roczniki LO)
5. UCZESTNICTWO :
- W turnieju udział mogą brać reprezentacje szkół z terenu
Dzielnicy Wilanów
- Z każdej szkoły mogą wziąć udział po 2 drużyny z
poszczególnych kategorii wiekowych i płciowych
6. DRUŻYNA :
- 1 osoba reprezentująca drużynę (kapitan)
- 5 osób gra na boisku
- maksymalna liczba zawodników rezerwowych nie może

przekraczać liczby osób na boisku (5)
- Uczestnik musi posiadać:
>strój sportowy(koszulka i spodenki oraz obuwie sportowe)
>legitymację i inne potrzebne dokumenty.
7. NAGRODY :
- Najlepsze trzy zespoły w poszczególnych kategoriach
wiekowych i płciowych otrzymają nagrody rzeczowe
- Każdy uczestnik Wilanowskiego Turnieju Koszykarskiego
otrzyma zestaw upominkowy
6. ZGŁOSZENIA :
- W zgłoszeniu znajdować się musi:
> nazwa szkoły
> imię i nazwisko wszystkich uczestników oraz rocznik
> nazwa drużyny ( niekonieczne )
- Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy:
mrdwilanow3@gmail.com lub osobiście przekazać delegatowi
szkoły do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów na schludnej
kartce papieru
- Nieprzekraczalny termin składania drużyn do 17 czerwca
2018r. do godz.23;59
- Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia
zgłoszenia wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub
nieprawidłowo
- Ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń
- więcej informacji np. zgoda rodzica otrzymają
reprezentanci drużyn drogą mailową
7. ZASADY FAIR PLAY :
1.Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji z turnieju
uczestnika lub całego zespołu w następujących sytuacjach:
- występ w zespole uczestnika niezarejestrowanego lub nie
zgłoszonego do turnieju ;
- fałszywego zaniżenia wieku przez uczestnika turnieju;
- wybitnie niesportowego zachowania
2.Uczestnicy muszą posiadać i na żądanie
organizatora okazać aktualny dokument tożsamości z datą

urodzenia i zdjęciem; odmowa okazania takiego dokumentu
może spowodować zawieszenie występów lub nawet
wykluczenie;
3.Zespołom przysługuje prawo do 5 minutowej rozgrzewki,
zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą
losowania(rzut monetą)
4.Zawodnik lub zawodnicy, którzy wdadzą się w bójkę zostaną
wykluczeni z turnieju;
5.W grach grupowych o końcowej kolejności drużyn decydują:
ilość zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu, różnica
zdobytych i straconych punktów we wszystkich meczach,
stosunek punktów zdobytych do straconych, losowanie.
6.We wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos
decydujący ma sędzia boiskowy. Jest on odpowiedzialny
za mierzenie czasu, kontrolowanie wyniku oraz fauli, będzie
on na bieżąco informować zespoły o czasie gry i wyniku meczu

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
Organizator.

