Komunikat organizacyjny
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku

Finał Wojewódzki XXII Licealiady
w Koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców

Sopot 2 grudnia 2021r.
Organizator :

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

Miejsce:

Hala Sportowa III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
ul. Oskara Kolberga 15

Koordynator zawodów – Józef Kamiński tel. 609 680 804
Godzina:

930 – weryfikacja
1000 – rozpoczęcie rozgrywek

Sposób przeprowadzenia zawodów
I. Uczestnictwo
•
•
•
•

W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
Drużyna składa się z 4 zawodniczek/ zawodników (3 zawodników na boisku i 1
zmiennik),
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2005 i
młodsi.
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę
drużyny powinny zgłaszać się z własnymi piłkami.

II. Przepisy gry
•

•
•

mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 3,05
m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2
punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy
tradycyjnego boiska do koszykówki,
rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w
koszykówkę 3x3 o rozmiarze ‘6,
zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,

•
•
•

•

rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na
rozpoczęcie meczu, drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki
na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki,
czas gry wynosi 10 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji
martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych,
drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie
aktywnej gry jest błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas
do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej
drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,
drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 15 lub więcej punktów wygrywa mecz przed
upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry).

pozostałe zapisy regulaminowe w Kalendarzu Imprez 2021/2022
Do weryfikacji należy przedstawić:
Aktualne, podpisane legitymacje szkolne oraz podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela
listę zgłoszenia zawodników (szkoły) wygenerowaną z Systemu SRS.
Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody (rejestracja i wydruk w SRS) oraz
aktualnych legitymacji szkolnych, zawodnicy lub zespoły nie mogą być dopuszczone do
imprezy. Uczeń nie może być dopisany odręcznie na wygenerowane zgłoszenie z SRS-u.
Podczas weryfikacji na zawodach należy skreślić na liście zgłoszenia tych, którzy nie będą
brali udziału.
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Bezpośrednio w miejscu zawodów mogą znajdować się tylko zawodnicy startujący i ich
opiekunowie. Przed wejściem do strefy zawodów należy zdezynfekować ręce, a w czasie
przygotowań do startów należy zachować dystans społeczny.
Za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu i dyscyplinę odpowiada opiekun zespołu.
Uczestnicy zawodów,
zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa przebywają na obiekcie hali sportowej w węźle
komunikacyjnym III liceum Ogólnokształcącego w Sopocie w maseczkach.
Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Ministerstwa ds. Sportu.
Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie.
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooka,
gdzie znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące organizowanych przez nas zawodów.
Adres TEL.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK
Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843

E-MAIL: biuro@wszs.pomorze.pl

