KOMUNIKAT WYKONAWCZY 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
następujące zespoły:
1. BIG BOYS Poznań,
2. CO TO DLA NAS Poznań,
3. CZTEREJ PANCERNI Poznań.
4. HUTNIK Warszawa,
5. MINAZ RIDERS Poznan,
6. PYK PYK STUDIO W Koło.
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III. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w 2 grupach
i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym systemem, który
gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum trzech spotkań w
turnieju.
IV. PRZEPISY
Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3x3 FIBA
/szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl
w dziale przepisy/.
V. 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
zespoły zajmujące miejsca 1-2 kwalifikują się do turnieju finałowego lub
dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły nie posiadające prawa gry w
turnieju finałowym.
VI. 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.
VII. 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.
VIII. 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

