
REGULAMIN AMATORSKICH ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE
„BASKET – WSCHOWA 2018”

I. Cel
Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży i dorosłych oraz sposób na 
czynne spędzanie wolnego czasu.

II. Terminy i miejsce rozgrywek
Rozgrywki będą prowadzone we wtorki lub środy, godzina uzależniona 
jest od ilości drużyn. Rozgrywki prowadzone będą na sali sportowej przy 
SP3 we Wschowie na ul. Zacisze 1.

III. Organizator
- Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie i Wschowsko Sławskie 
Towarzystwo Koszykówki.

IV. Uczestnicy
1. W drużynach uczestniczyć mogą zawodnicy zgłoszeni na listach w 
terminie do 6 kwietnia b.r. 
2. Nie ma ograniczeń w ilości zgłaszanych zawodników.
3. Po terminie zgłoszeń jest możliwe uzupełnianie list nowymi nazwiskami
/warunek, że zawodnik nie grał w innej drużynie/
4. W przypadku stwierdzenia gry zawodnika nie zgłoszonego do 
rozgrywek drużyna w której taki fakt miał miejsce ukarana zostaje 
walkowerem i punktem minusowym.
5. W rozgrywkach w każdej drużynie może grać nieograniczona ilość 
zawodników z licencją.

V. Opłaty startowe
1. Wpisowe 100 zł od każdej drużyny.
2. Opłatę wraz z listą zawodników należy dostarczyć do sekretariatu CKiR,
ul. Niepodległości 1, w godz. 8:00- 16:00 do dnia 6 kwietnia br. 
3. Drużyna, która nie wpłaci określonej kwoty w/w terminie zostanie 
wycofana z rozgrywek.

VI Nagrody
1. Za zajęcie miejsc 1-3 puchary 
2. Zostanie wybrana i uhonorowana 



VII. Regulamin
1. Rozgrywki prowadzone będą systemie dwu rundowym „mecz i rewanż”
2. Mecze trwać będą 4x8 minut ryczałtem przy czym ostatnia minuta w 
każdej kwarcie będzie zatrzymywana. 
3. Przerwy między kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 trwać będą 1 minutę. Przerwa 
między 2 i 3 kwartą – 5 minut. 
4. Za zwycięstwo drużyny otrzymują 2 pkt, za porażkę 1 pkt, za walkower 
punkt minusowy. 
5. Drużyna rozpoczynająca mecz musi liczyć 5 / pięciu/ zawodników na 
boisku. 
6. Obowiązują przepisy gry w koszykówkę. 
7. O kolejności w tabeli decydują:
- „duże” punkty – przyznawane za wynik 
- „ małe” punkty – różnica koszy
- bezpośrednie pojedynki 

VIII. Ubezpieczenie
 Ubezpieczenie w zakresie OC/NW zawodników we własnym zakresie. 
W sprawach spornych decyduje Organizator.


