
REGULAMIN 28 ULICZNEGO TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ „BLACKTOP”  
 

1.Organizatorami  turnieju są: Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  
w Siedlcach, Mazowiecki TKKF oraz Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. 
2.Turniej zostanie rozegrany na boiskach wyznaczonych na ul. Pułaskiego w Siedlcach w 
dniu 15 czerwca 2019 r. godz. 9.30 (rozpoczęcie gier godz. 10.00). 

 
I. Boisko 

Gra toczy się na jeden kosz na boisku asfaltowym wyznaczonym na ul. Pułaskiego w 
Siedlcach. Boisko o wym. 8 m x 9 m. Linia rzutów wolnych – 5,80 m, linia rzutów za    
2 pkt. – 6,75 m.  

 
II. Drużyny 

Drużyny składają się z trzech (3) zawodników. W kat. OPEN chłopców drużyna może 
liczyć 4 zawodników  (3 zaw. na boisku +1 rezerwowy). 
 

III. Uczestnictwo 
Turniej zostanie rozegrany w 6 kategoriach: 
 Grupa I - chłopcy szkoły podstawowe (rocznik 2006 i mł.) 
 Grupa II - chłopcy szkoły podstawowe (rocznik 2003-2005) 
 Grupa III - dziewczęta szkoły podstawowe (rocznik 2006 i mł.) 
 Grupa IV - dziewczęta szkoły podstawowe (rocznik 2003 i 2005) 
 Grupa V - chłopcy OPEN 
      Grupa VI         - dziewczyny OPEN 
 

IV. Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia przyjmuje do 12 czerwca br. Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach , ul. 3-go 
Maja 28 (pokój 225), tel. 601 709 301. Kupon zgłoszeniowy dostępny w „Tygodniku 
Siedleckim”. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska 
zawodników, kategorię wiekową oraz telefon kontaktowy.  
2. Drużyny niepełnoletnie muszą posiadać dorosłego opiekuna. 
3. Udział w turnieju dla grup I-IV i  VI jest bezpłatny. 
Drużyny kat. OPEN chłopców opłacają wpisowe w wysokości 50,00 zł od drużyny, płatne 
gotówką przed turniejem w biurze zawodów (wpisowe w całości zasila pulę nagród dla tej 
kategorii). 
 

V. Sprawy organizacyjne 
1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na miejscu zawodów i będzie czynne od godz.    
    9.00. 

      2. Każda drużyna przed przystąpieniem do turnieju musi zostać zweryfikowana w Biurze  
          Zawodów, podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w   
          turnieju (co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów). 
      3. Udział w zawodach jest wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie   
danych osobowych.  

4. Drużyny z zawodnikami poniżej 18 lat dopuszczone będą do gry w turnieju tylko po 
okazaniu pisemnej zgody rodziców lub dorosłego opiekuna. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

1. Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymują medale lub statuetki. 
2. Przewiduje się również nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn. 
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują koszulki z okolicznościowym nadrukiem 
4. Zwycięska drużyna w grupie V – OPEN chłopców otrzymuje nagrodę finansową w 

wysokości przyjętego wpisowego. 
5. Organizator nie zabezpiecza szatni a tym samym nie odpowiada za zaginione rzeczy. 
6. Organizator zabezpiecza piłki meczowe. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy a także inne przypadki 

uszczerbku na zdrowiu powstałe w wyniku rywalizacji sportowej. 
8. W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej zostanie przeniesiony na teren 

sztucznego lodowiska przy hali sportowej na ul. Prusa 6. 
 
 

ORGANIZATORZY 


