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I.  CEL IMPREZY  
Celem imprezy pod nazwą MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZ ĄDOWCÓW 2019 w 

koszykówce 3X3 jest wyłonienie najlepszych zespołów w środowisku samorządowców, 
szeroka popularyzacja tej dyscypliny jako najmłodszej wśród dyscyplin olimpijskich oraz 
promowanie aktywnego sposobu życia. 
 

II.  ORGANIZATOR  
Organizatorem imprezy jest Samorząd Miasta Zgierz oraz Stowarzyszenie STREETBALL 
POLSKA oficjalny promotor koszykówki 3X3 w FIBA /Międzynarodowej Federacji 
Koszykówki/. 
 
III.  FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA  
MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZ ĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 3X3 zostaną 

przeprowadzone w formule turnieju finałowego bez turniejów eliminacyjnych. W turnieju  
udział weźmie maksymalnie 96 zespołów.  

TERMIN: 11 - 13 czerwca 2019 
MIEJSCE: Zgierz Park Miejski 
W przypadku udziału zespołów poniżej przyjętego limitu turniej będzie: 
- dwudniowy dla liczby maksymalnej 64 drużyn, - termin 11 - 12 czerwca 2019 
- jednodniowy dla liczby maksymalnej 32 drużyn, - termin 11 czerwca 2019 

 
IV.  ZASADY PRZEPROWADZENIA  
 

•••• UCZESTNICY 
MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZ ĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 3X3 

rozgrywane będą w kategorii wiekowej OPEN. Zespół może występować w składzie 
mieszanym /kobiety + mężczyźni/. Do turnieju może przystąpić każda drużyna, która w  
terminie do dnia 10 maja 2019 roku dokona zgłoszenia i opłaci wpisowe w kwocie 2000,00 
/dwa tysiące złotych/ na konto ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 1520 1000 0023 5771 5214. 
Prawo udziału w turnieju mają wyłącznie etatowi pracownicy Urzędów Marszałkowskich, 
Powiatowych, Miejskich i Gminnych, radni Rad Gmin, Miast, Powiatów i Sejmików 
(posiadający status radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty w roku 2019) oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Miastu. W stosunku do uczestników 
spełniających powyższe kryteria nie stosuje się żadnych ograniczeń wynikających z tytułu 
posiadania licencji PZKosz lub przynależności klubowej itp. 

 
• SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn. 
Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest: 

- dwuszczeblowość /eliminacje w grupach i faza play off/ 
- minimum trzy mecze do rozegrania przez każdy zespół. 
W meczach fazy play off przegrywający odpada z wyłączeniem zespołów 

przegrywających w półfinale, które rozegrają mecz o trzecie miejsce. 
 

• DRUŻYNY 
Drużyna przystępująca do MISTRZOSTW POLSKI 2019 w koszykówce 3X3 zgłasza 

skład personalny w liczbie minimum 3 /trzech/ a maksimum 4 /czterech/ osób. 
 
 
 



• PRZEPISY 
Mecze w ramach MISTRZOSTW POLSKI SAMORZĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 

3X3 rozgrywane będą w oparciu o przepisy gry 3X3 FIBA. 
 

• ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać tylko drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. /zakładka ZAPISZ SIĘ DO 
ROZGRYWEK/. Termin zgłoszeń upływa o godz. 23:59 w dniu 10 maja 2019 roku. Wraz 
ze zgłoszeniem  zespołu należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 2000,00 /dwa 
tysiące/ złotych od zespołu przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 1520 1000 
0023 5771 5214. Z uwagi na określony maksymalny limit drużyn, które zostaną przyjęte do 
turnieju o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 

• NAGRODY 
Zwycięski zespół w turnieju otrzymuje  
- TYTUŁ MISTRZA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 3X3,  
- złote medale MISTRZOSTW POLSKI 2019,  
- puchar za I miejsce, a każdy zawodnik zwycięskiego zespołu replikę pucharu, 
- nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika, 
Zespół zajmujący w turnieju II miejsce otrzymuje: 
- TYTUŁ WICEMISTRZA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 3X3, 
- srebrne medale MISTRZOSTW POLSKI 2019, 
- puchar za II miejsce, a każdy zawodnik zespołu replikę pucharu, 
- nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika,  
Zespół zajmujący w turnieju III miejsce otrzymuje: 
- TYTUŁ II WICEMISTRZA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW 2019 w koszykówce 3X3, 
- brązowe medale MISTRZOSTW POLSKI 2019, 
- puchar za III miejsce, a każdy zawodnik zespołu replikę pucharu, 
- nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika,  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia zakresu nagród w turnieju 
finałowym. 
 
 


