GRAND PRIX POLSKI 2017
W KOSZYKÓWCE 3X3
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU KONKURSU RZUTOWEGO
DLA PUBLICZNOŚCI
"KOSZ - BOSCH"

Konkurs rzutowy dla publiczności "KOSZ - BOSCH" jest integralną częścią cyklu
rozgrywkowego BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2017 w koszykówce 3X3.

1. TERMIN I MIEJSCE
Finałowa rozgrywka konkursu dla publiczności KOSZ - BOSCH zostanie przeprowadzona dnia 14
sierpnia 2017 roku w Zamościu na Rynku podczas turnieju finałowego BOSCH GRAND PRIX
POLSKI 2017. Przyjazd i weryfikacja uczestników finału do godziny 14:00.
2. UCZESTNICY
W rozgrywce finałowej konkursu KOSZ - BOSCH prawo udziału mają n/w osoby, które są
zwycięzcami konkursów przeprowadzonych w ramach turniejów eliminacyjnych BOSCH GRAND
PRIX POLSKI 2017:
L.p.
Nazwisko i Imię
Zwycięzca turnieju
1
DZIKIEWICZ Dawid
Poznań
2
KRUSZYŃSKI Bartosz
Poznań
3
KUCZA Sebastian
Zielona Góra
4
SZEWCZYK Dawid
Gniezno
5
BĄKOWSKI Piotr
Gniezno

6
7
8
9
10
11
12
13
14

HEDRYCH Marek
POLAKOWSKA Anna
BĘDZIAK Jerzy
CZARNECKI Łukasz
WŁODARZ Daniel
TOMZA Kevin
WYGNAŁ Marcin
BALCERZAK Sebastian
MLECZAK Adam

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Częstochowa
Częstochowa
Rzeszów
Zwycięzca KOSZ-BOSCH 2015
Zwycięzca KOSZ-BOSCH 2016

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Konkurs rzutowy prowadzony będzie na głównym koszu w trzech etapach:
- Etap I polega na oddaniu przez uczestnika w czasie jednej minuty dowolnym sposobem 15
rzutów do kosza w tym 6 rzutów osobistych liczonych po 2 pkt, po 2 rzuty z prawej i lewej strony
pola rzutów wolnych z kąta 0 liczone po 3 pkt za rzut celny i 5 rzutów z dowolnego miejsca pod
koszem liczonych po 1 pkt za rzut celny. Suma zdobytych punktów w wyniku celnych prób
decyduje o miejscu uczestnika w I etapie. Ośmiu uczestników z najlepszymi wynikami awansuje
do II etapu. W przypadku osiągnięcia takich samych wyników przez dwóch lub więcej
uczestników o lepszej pozycji decyduje lepszy wynik osiągnięty w rzutach liczonych za 3 pkt,
następnie lepszy wynik osiągnięty w rzutach za 2 pkt a następnie lepszy wynik osiągnięty w
rzutach za 1 pkt. Jeżeli wszystkie podane kryteria są jednakowe zostanie rozegrana dogrywka
między zainteresowanymi, którzy powtórzą serię 15 rzutów.
- Etap II Ośmiu uczestników, którzy awansowali z I etapu utworzą 4 pary według klucza 1 - 8, 2 7, 3 - 6, 4 - 5. W tych parach będą rywalizować wykonując rzuty naprzemiennie zza linii 6,75 m.
Prawo wykonania rzutu jako pierwszemu przysługuje uczestnikowi startującemu z wyższego
miejsca po I etapie, przy czym w I kolejce rzut przysługuje obu uczestnikom w parze. W
przypadku obu rzutów celnych bądź niecelnych w I kolejce nastąpi II kolejka i następne w
których o awansie decyduje pierwszy rzut celny.
- Etap III Zwycięzcy par z II etapu utworzą dwie pary półfinałowe według klucza
zwycięzca 1 - 8 kontra zwycięzca 4 - 5
zwycięzca 2 - 7 kontra zwycięzca 3 - 6
W tych parach rywalizują wykonując naprzemiennie rzuty z pozycji na wprost kosza zza linii
końcowej boiska do koszykówki 3x3. Prawo wykonania rzutu jako pierwszemu przysługuje
zwycięzcy 1 - 8 w parze pierwszej oraz zwycięzcy 2 - 7 w parze drugiej, przy czym w pierwszej
kolejce rzut przysługuje obu uczestnikom w parze. Zasady awansu analogiczne jak w II etapie.
Zwycięzcy stoczą pojedynek finałowy, a pokonani walczyć będą o miejsce III według tych
samych zasad.
4. NAGRODY
- Zwycięzca rozgrywki finałowej - prowadzonej podczas turnieju finałowego BOSCH GRAND
PRIX POLSKI 2017 otrzyma EKSPRESS DO KAWY marki BOSCH.
- Zdobywca drugiego miejsca w konkursie finałowym otrzyma ROBOT KUCHENNY marki
BOSCH,
- Zdobywca trzeciego miejsca w konkursie finałowym otrzyma SOKOWIRÓWKĘ marki BOSCH
- Zdobywca czwartego miejsca w konkursie finałowym otrzyma WYCISKARKĘ marki BOSCH.
- Pozostali uczestnicy otrzymają upominki od marki BOSCH
5. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy konkursu finałowego mają obowiązek potwierdzenia uczestnictwa w konkursie
finałowym drogą emailową na adres biuro@streetballpolska.pl w nieprzekraczalnym terminie do
10 sierpnia 2017 roku,

2. Weryfikacja uczestników w dniu 14 sierpnia odbywać się będzie w biurze zawodów do godziny
14:00.
3. Organizator dla uczestników zainteresowanych przyjazdem w dniu 13 sierpnia gwarantuje
nocleg 13/14.08 oraz wyżywienie od kolacji w dniu 13.08 do obiadu w dniu 14.08.
4. Uczestnicy konkursu finałowego przybywają na imprezę na koszt własny.
5. Uczestnicy konkursu finałowego mają obowiązek występowania w strojach koszykarskich
dostarczonych przez Organizatora

