KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU
"GRAND PRIX Poznania"
w koszykówce 3x3
Poznań 25.05.2019

I. TERMIN I MIEJSCE
Turniej jest ostatnią eliminacją cyklu rozgrywkowego GRAND
PRIX WIELKOPOLSKI 2019 w kategorii OPEN MĘŻCZYZN. Turniej
zostanie rozegrany w dniu 25 maja 2019 roku, od godziny 10:00 na
boiskach zaadoptowanych na
parkingu kompleksu handlowego
Homepark Franowo przy ul. Szwedzkiej w Poznaniu.
II. UCZESTNICY
W turnieju GRAND PRIX Poznania udział weźmie maksymalnie 12
zespołów, które zostaną zakwalifikowane na podstawie kolejności
zgłoszeń.
Prawo gry mają wszyscy chętni urodzeni w roku 2005 i starsi,
Przyjęcie zespołu do turnieju odbywa się po spełnieniu następujących
formalności:
osobistym,
indywidualnym
zarejestrowaniu
się
na
stronie
www.play.fiba3x3.com, - nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych
- przesłaniu do Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu
poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie
www.streetballpolska.pl.
- opłaceniu wpisowego od zespołu w kwocie 50,00 złotych na konto
Stowarzyszenia Streetball Polska nr 06 1050 1520 1000 0023 5771
5214.
W turnieju mają prawo udziału drużyny klubowe, szkolne,
instytucjonalne lub swobodnie stowarzyszone, których wszyscy
zawodnicy dopełnią powyższych formalności. W przypadku startu drużyn
klubowych lub szkolnych nie ogranicza się ilości zespołów
reprezentujących dany klub lub szkołę.
Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego
kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe
/Regulamin GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2019 w koszykówce 3X3
dostępny na stronie www.streetballpolska.pl/.
III. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą
elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie
www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 23 maja br.
o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w 4 grupach
po 3 zespoły i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym
systemem, który gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum
trzech spotkań w turnieju.
V. PRZEPISY
Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3x3 FIBA
/szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl
w dziale przepisy/.

VI. ZASADY KWALIFIKACJI DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
Zespoły startujące w cyklu GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2019
w turnieju eliminacyjnym GRAND PRIX Poznania walczą o kwalifikację
do turnieju finałowego.
W kategorii OPEN MĘŻCZYZN z turnieju GRAND PRIX POZNANIA
zespół zajmujący miejsce 1 kwalifikuje się do turnieju finałowego.
VII. KONKURSY
W trakcie trwania rozgrywki finałowej przeprowadzony zostanie
konkurs otwarty w rzutach za 3 punkty. Zgłoszenia do konkursu można
będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie
prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursie.
VIII. NAGRODY
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN
- I MIEJSCE - awans do finału GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2019,
nagroda finansowa w wysokości 1200,00 złotych i pamiątkowe statuetki
dla każdego zawodnika
- II MIEJSCE - nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki dla każdego
zawodnika,
- III MIEJSCE - nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki dla każdego
zawodnika,
KONKURSY
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Weryfikacja uczestników odbędzie się w dniu zawodów od godziny
09:00 według programu minutowego, który zostanie określony po
zamknięciu listy zgłoszeń.
2. Uczestnicy turnieju występują w jednolitych strojach a w przypadku
jednolitego koloru strojów obu rywalizujących drużyn mają obowiązek
gry w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez organizatora.
3. Sędzia Główny Zawodów - PODOLSKI Paweł tel: 506-948-274

