
Atom WEBSKA BASKET LIGA

WARUNKI UCZESTNICTWA w TURNIEJU „ ATOMOWE 3*3 „
1. W ramach rozgrywek nie ma limitów wiekowych oraz podziału rozgrywek ze względu na wiek

uczestników.
2. W Turnieju nie mogą występować zawodnicy aktywnie występujący w rozgrywkach ligowych

każdego szczebla. Obowiązują zasady KALK Koszalin.
3. Reprezentantem, grającej w Turnieju drużyny, w kontaktach z Organizatorem jest

Kapitan/Kierownik Zespołu (zwany w dalszej części KAPITANEM) zgłoszony przed rozgrywkami.
W trakcie Turnieju może nastąpić zmiana Kapitana po uzgodnieniu z Organizatorem.

4. Obowiązki Kapitanów drużyn:
A. Minimum 30 minut przed Turniejem zgłoszenie Organizatorowi obecności drużyny oraz

gotowości do Turnieju;
B : Sprawdzenie stanu boiska pod kątem technicznym, zgłoszenie uwag Organizatorowi i

Sędziemu.
5. Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie Organizatorowi w wyznaczonych terminach

formularzy zgłoszenia drużyny, zawierające pełną nazwę zespołu, listę zawodników, z podaniem
imienia, nazwiska oraz podpisem zawodnika.

A. Oryginał podpisany przez wszystkich zawodników drużyny w formie papierowej na
drukach zgłoszeniowych KALK  należy

przedłożyć Organizatorowi w dniu zawodów, czyli 19 lutego 2023 roku do 30 minut przed
rozpoczęciem swojego pierwszego meczu . Formularz musi być kompletny i identyczny jak

wysłany w formie elektronicznej.
6. Różnice w obu formularzach muszą być skonsultowane z Organizatorem, a w skrajnych

przypadkach spowodują dyskwalifikację zespołu. Zespół nie zostanie dopuszczony do rozgrywek,
aż do momentu przekazania Organizatorowi formularza zgłoszenia.

7. W skład zespołu wchodzi czterech(4) zawodników .
8. Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju mogą reprezentować tylko jeden zespół

10. Zespoły we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków
związanych z udziałem w rozgrywkach. Dowód ubezpieczenia zespołu kapitanowie

dostarczają
przedstawicielowi Organizatora przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w turnieju lub

wszyscy
zawodnicy podpisują imiennie oświadczenie, według oświadczenia załączonego do formularza

zgłoszenia zespołu.
11. Uczestnicy poniżej 18. roku życia bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców lub

opiekunów prawnych na udział w Turnieju.
12. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wniesienie opłaty startowej za udział w

rozgrywkach,
która musi być dokonana w wysokości 100% przed rozpoczęciem gier turniejowych. Opłata

startowa dla zespołów wynosi 160 zł .
13. Wycofanie zespołu w trakcie trwania rozgrywek nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej, która

zostanie przekazana do puli charytatywnej.
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V. ZASADY I REGULAMIN SPORTOWY TURNIEJU
1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3*3 regulowanymi przez FIBA.
2. Punktacja oraz system rozgrywek zostanie określony przez Organizatora tuż przed losowaniem
grup turniejowych w obecności kapitanów wszystkich zespołów. O kolejności miejsc w tabeli i

końcowej klasyfikacji decydują: A. Ilość zdobytych punktów, B. Stosunek małych punktów,
C. Wyniki bezpośrednich spotkań.

W przypadku gdy więcej niż 2 zespoły maja taka samą ilość punktów decyduje „mała tabela”
pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Zespół zdekompletowany przed meczem (mniej niż 3 zawodników) przegrywa mecz zgodnie z
przepisami gry w koszykówkę , niezależnie od przyczyn tego zdekompletowania.

4. Jeżeli zespół zostanie wycofany z rozgrywek w trakcie ich trwania, wyniki rozegranych meczów
tej drużyny zostają zachowane, natomiast mecze nierozegrane zostają odnotowane jako walkower

dla drużyny przeciwnej.
5. Zawodnicy grający w Turnieju podlegają karom dyscyplinarnym nakładanym przez Organizatora
oraz Sędziów za przewinienia popełnione podczas meczów, a także przed ich rozpoczęciem lub po.
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