
Regulamin turnieju koszykówki ulicznej 

„Królowie Ulicy 2019 ” 

1. ORGANIZATOR :  

Urząd Miasta w Ustroniu, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń 

2. DATA :  

06 lipca (sobota) 2019 r. – godz. 09:00 – rozpoczęcie turnieju (półkolonie) 

    Godz. 11:00 i kat. U-12 

    Godz. 13:00 – kat OPEN 

    Godz. 16:00 – konkurs wsadów 

3. MIEJSCE :  

Boisko tartanowe przy Bibliotece Publicznej Miejskiej w Ustroniu im. J. Wantuły ,  
ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń   
Dostępne 2 boiska o wysokości 3.05m  
 
UWAGA !!  
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Turniej może odbyć się na Hali 
Gimnastycznej.  
 

4. KATEGORIA :  
 
OPEN – osoby nie posiadające 18 lat muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział 
w imprezie (zaświadczenie jest dostępne w załączniku). Każdy zawodnik powinien posiadać na 
miejscu dokument potwierdzający jego tożsamość w celu weryfikacji.  
 

5. WPISOWE :  
 

Od drużyny 80 zł (max 4 osoby w drużynie). 
Kat.U-12 – darmowe  
Konkurs wsadów – darmowe 
 

6. ZGLOSZENIA : 
 
Zgłoszenia wysyłać na adres klubowy T.R.S. „Siła” Ustroń : 
 
silaustron@gmail.com  
 
zgłoszenia wysyłamy do piątku (tj. 5 lipca) do godz. 21:00. 
 
Następnie będzie można do głosić drużynę w dniu imprezy, jednak Organizator nie zapewnia, że 
będzie wolne miejsce 
 
 
 
 

mailto:silaustron@gmail.com


7. SYSTEM TURNIEJU :  
 
Rozgrywki w zależności od ilości zgłoszeń rozpoczną się w podziałach na grupy. Więcej szczegółów 
zostanie objaśnionych w dniu rozgrywek, kiedy będzie wiadomo ile drużyn się zgłosiło.  
 
ORGANIZATOR INFORMUJE, ŻE MAKSYMALNA ILOŚĆ DRUŻYN w kat OPEN TO 16 ZESPOŁÓW – liczy 
się kolejność zgłoszenia oraz opłaty. (UWAGA!! ORGANIZATOR OSTRZEGA O MOŻLIWOŚCI 
WYBORU DRUŻYN). Organizator rozważy rozszerzenie drużyn jeśli ich limit zostanie osiągnięty.  
 
ORGANIZATOR INFORMUJE, ŻE MAKSYMALNA ILOŚĆ DRUŻYN w kat U-12 (chłopcy i dziewczyny) TO 
8 ZESPOŁÓW – liczy się kolejność zgłoszenia oraz opłaty. (UWAGA!! ORGANIZATOR OSTRZEGA O 
MOŻLIWOŚCI WYBORU DRUŻYN). Organizator rozważy rozszerzenie drużyn jeśli ich limit zostanie 
osiągnięty.  
 
W przypadku zgłoszenie ponad normę może braknąc pakietu startowe dla zawodników do 
głoszonej poza limitem drużyny. Pakiet startowy jest przewidziany dla określonych przez 
organizatora limitu drużyn.  
 

8. STROJE : 
 
W miarę możliwości prosi się drużyno o jednolite kolory. W przypadku braku podobnych strojów 
drużyna wyznaczone przez sędziego zakłada koszulki zastępcze (narzutki).  
 

9. Dyskwalifikacja:  
 
Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużyny w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry 
zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana 
drużyny danych niezgodnych z prawdą. Brak dowodu tożsamości przez zawodnika może doprowadzić 
także do wycofania drużyny. Brutalność w grze lub złe zachowanie danej drużyny podczas turnieju 
może doprowadzić do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji sędziego – obserwatora.  

 
10. Konkursy dodatkowego:  

 
Konkurs  rzut z pufy 
Konkurs trójek  
 

11. NAGRODY : 
 

W kat open Dla pierwszych 3 drużyn przewidziane nagrody o wartości pieniężnej: 
1 miejsce – 1000 zł  
2 miejsce – 200 zł 
3 miejsce -100 zł 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia puli nagród finansowych o 50% w przypadku, kiedy 
nie zostanie osiągnięta połowa maksymalnej ilości uczestników w turnieju. 

W kat U-12 dla pierwszych 3 drużyn przewidziane nagrody rzeczowe.  
 
W konkursie wsadów przewidziana dla zwycięzcy nagroda o wartości pieniężnej - 600 zł. ( w 
przypadku mniejsze ilości zgłoszeń niż 2 osoby – nagroda nie zostanie wypłacona). 
 
 



12. FINANSOWANIE 
 

Organizator główny nie refunduje kosztów związanych z udziałem w turnieju. 
Organizator nie refunduje także kosztów dojazdu lub innych kosztów związanych z transportem 

uczestników na miejsce imprezy 

   13. UBEZPIECZENIE 

Uczestnicy turnieju Streetball Królowie Ulicy ubezpieczeni są na koszt własny i rozpoczynając udział w 

turnieju automatycznie zrzekają się roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wobec 

Organizatora turnieju.  

 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 
przyjmuje do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalnego ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów 
fizycznych, w tym śmierci. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że 
zawodnik przyjął do wiadomości potencjalnego zagrożenia, jednocześnie akceptując i podpisując 
regulamin, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku. 
Organizator zapewnia podczas turnieju opiekę medyczną pierwszego kontaktu.  
Zawodnicy odpowiadają materialne za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania na terenie imprezy.  
Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada, nie ponosi także odpowiedzialności za 
zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora.  
W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 

15. KONTAKT  
 
Urząd Miasta w Ustroniu 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  
(telefonicznie w godz 7:30 -15:30 tel. 8579-348 lub przez Rafał Filipczyk – 511 545 603_  
Mail. : silaustron@gmail.com 
 

16. DANE OSOBOWE – UCZESTNICY 

 

1. Dane wszystkich uczestników Streetball Królowie Ulicy podane przez kapitanów drużyn zgodnie z 

Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych 

osobowych na potrzeby realizacji działań związanych ze Streetball Królowie Ulicy. Wszelkie dane 

przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.  

2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane uczestników: adres e-mail, imię i nazwisko, 

data urodzenia.  

3. Każdy niepełnoletni uczestnik przed rozpoczęciem turnieju powinien dostarczyć do Biura 

Zawodów podpisaną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Turnieju zgodnie ze wzorem "Zgody 

na udział w Turnieju".  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych 

uniemożliwia uczestnictwo w Turnieju Streetball Królowie Ulicy. 

5. Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo 

do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.  

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Organizator Główny – Miasto Ustroń 



Harmonogram Turnieju 
 
Max 16 drużyn  
2 drużyny wychodzą z grupy 
 
8 – ćwierćfinał, 4 – półfinał, mecze o 3 i 1 miejsce  
 
W grupie 6 meczy (plus minus, 1,15h)  
 
 
 
Godzinowy plan zajęć 
 
09:00 – Półkolonie koszykarskie  - trening dla dzieci i młodzieży 
 
10:15 – 10:50 - zgłaszanie i weryfikacja drużyn w kat U-12 
 
11:00 – Turniej  U-12 
 
11:00- 12:00 – rozgrywki w grupach 
 
12:10 – faz finałowa U 12 
 
12:00 – 13:15 – zgłaszanie i weryfikacja drużyn w kat. OPEN M 
 
13:30 do 15:00 – rozgrywki w grupach w kat. OPEN  
 
15:15 – faza finałowa Kat. Open  
 
15:20 – 15:50 – zgłaszania zawodników do konkursu wsadów  
 
16:00 – konkurs wsadów (konkurs może odbyć się wcześniej)  
 
16:30 –  zakończenie i wręczenie nagród 
 


