
 

 

Regulamin Turnieju 3x3 Gdynia 

 Cel imprezy 
1) Popularyzacja koszykówki 3x3 i propagowanie zdrowego trybu życia.  
2) Wyłonienie najlepszych drużyn w turnieju w poszczególnych kategoriach. 
3) Promocja Miasta Gdyni. 

 

 Dane Organizatora 
1) Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 

5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326,  
tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gdyniasport.pl; email 3x3@gdyniasport.pl  

2) Turniej OPEN Mężczyzn - Polski Związek Koszykówki, ul. Siedmiogrodzka 9, kod 
pocztowy 01-204 Warszawa 

 

 Termin, miejsce, godziny 
„Turniej 3x3 Gdynia” zwany dalej Turniejem, zostanie rozegrany w dniach 21-22 maja 
2022 roku w Gdyni na parkingu Gdyńskiego Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9. 

 

Terminarz oraz godziny rozgrywania poszczególnych meczów w Turnieju zostaną 
ogłoszone po zakończeniu zapisów i zależne będą od liczby zgłoszonych drużyn. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian na skutek wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora. 
 

 Kategorie rozgrywek 
Turniej 3x3 Gdynia będzie się odbywał w następujących kategoriach wiekowych oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn: 

❖ OPEN (ur. w latach 2006 i starsi) 
❖ U-17 (ur. w latach 2005-2008) 
❖ U-15 (ur. w latach 2007-2010) 
❖ U-13 (ur. w latach 2009 i młodsi) 
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 Zapisy, odbiór pakietów, limity 
1) Rejestracja uczestników do Turnieju odbywać się będzie poprzez formularz dostępny   
      tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie      
      internetowej www.gdyniasport.pl. Zapisy do 13 maja 2022 roku. 
2) Dodatkowo wymagane jest zgłoszenie drużyny w systemie FIBA do 13 maja 2022: 

https://play.fiba3x3.com/events 
3) W dniu zawodów nie ma możliwości zapisania drużyn. 
4) Drużyna może być zarejestrowana do Turnieju wyłącznie przez swojego kapitana. 
5) Pakiety startowe do Turnieju odbierać będzie można wyłącznie w biurze zawodów    

znajdującym się na terenie imprezy w dniach 21 i 22 maja w godzinach pracy biura 
zawodów. 

6) Pakiet startowy możliwy jest do odbioru wyłącznie przez kapitana drużyny  
za okazaniem karty startowej, dokumentu tożsamości ze zdjęciem i uzupełnionych 
upoważnień do udziału w Turnieju pozostałych zawodników, podpisanych  
i wypełnionych przez uczestników biorących udział w Turnieju. Odbiór możliwy 
najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem swoich rozgrywek. 

7) Limity: 
3x3 Gdynia - OPEN kobiet - Limit drużyn 24 
3x3 Gdynia - OPEN mężczyzn - Limit drużyn 32 
3x3 Gdynia - U17 dziewcząt i chłopców - Limit po drużyn 12 
3x3 Gdynia - U15 dziewcząt i chłopców - Limit po drużyn 12 
3x3 Gdynia - U13 dziewcząt i chłopców - Limit po drużyn 12 

 

 Opłaty startowe 
1) Opłata startowa wynosi: 

❖ 199 zł - dla kategorii OPEN  
❖  99 zł - dla kategorii młodzieżowych U-17, U-15 i U-13 

Wpłata startowego do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 23:59 i zaksięgowana na koncie 
wskazanym przez Organizatora do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 23:59. 

2) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego  
      tpay.com poprzez Profil Zawodnika. 
3) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Turnieju. Faktury  
       VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty (w przypadku podmiotów     
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       prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie NIP do paragonu),  
       po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz  
       po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury         
       rejestracyjnej zgodnie ·z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
       o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.) 
4) Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia 
 zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
  o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.) 
5) Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora  
  w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia lub do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 23:59.    
  W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.  
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych  
  i pocztowych. 
7) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika  
  na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej  
  w Profilu Zawodnika.  
8) Kartę startową kapitan drużyny będzie mógł pobrać z Profilu Zawodnika na dwa dni     
  przed rozpoczęciem Turnieju.  
9) Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane  
  z dokonaniem przelewu) wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez kapitana drużyny    
  rezygnacji z udziału w Turnieju, poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres   
  3x3@gdyniasport.pl, w terminie o którym mowa w pkt. V ust. 1).  

10) Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie, czy też  
   w związku z nieukończeniem Turnieju lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych   
  osobowych. 

11) Możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną drużynę możliwa będzie jedynie   
  poprzez Profil Zawodnika w terminie, o którym mowa w pkt. V, ust.1. Po tym terminie  
  nie będzie możliwości przeniesienia opłaty startowej.  

12) W wypadku odwołania Turnieju przewidziany jest zwrot opłaty startowej. 
 

 Warunki uczestnictwa 
1) Zarejestrowanie zawodników w Profilu Zawodnika znajdującego się na stronie      

  internetowej www.gdyniasport.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju    
  3x3 Gdynia, uzyskaniem przez osoby niepełnoletnie zgody na udział w Turnieju 3x3   
  Gdynia oraz brakiem przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 
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2) Zawodnicy mogą startować tylko w jednej kategorii wiekowej w Turnieju oraz mają 
obowiązek startować w koszulkach, które dostaną w pakiecie startowym. Odstępstwa  
 za wyłączoną zgodą Przedstawiciela Gdyńskiego Centrum Sportu. 

3) Zespół zgłasza skład w liczbie trzech lub czterech zawodników. 
4) Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych. 
5) Do Turnieju dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą w Biurze Zawodów 

podpisane swoje lub przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności  
do udziału w zawodach. 

6) Zawodnicy startują w Turnieju na własną odpowiedzialność. Przekazanie 
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie 
opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Turnieju, w tym zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód  
i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

7) Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb 
zabezpieczających miejsce rozgrywania meczów z ramienia Organizatora oraz Sędziów 
pod rygorem dyskwalifikacji. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego  
w Turnieju 3x3 Gdynia, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa. 
 

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów 
startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować  
w Turnieju oraz nie zostaną sklasyfikowani.  

 

 Przepisy gry i system rozgrywek.  
1) Turniej 3x3 Gdynia zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami do gry  

w koszykówkę 3x3 FIBA. 
2) Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje 

sędzia zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 
3) W sprawach nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje główny 

organizator Turnieju, sędzia główny Turnieju, oraz przedstawiciel obsady sędziowskiej.  



 

 

4) System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn. Terminarz oraz godziny 
rozgrywania poszczególnych meczów w Turnieju zostaną ogłoszone po zakończeniu 
zapisów, na dwa dni przed rozpoczęciem Turnieju. 

 

 Nagrody 
1) Po zakończeniu Turnieju zostaną przyznane i wręczone puchary i medale za zajęcie  

  trzech najwyższych miejsc w kategorii OPEN oraz w kategoriach młodzieżowych. 
2) Organizator przewidział nagrody finansowe, których podział kształtuje się następująco: 
 

▪ Turniej kategorii OPEN mężczyzn 
I miejsce – 5000 zł 
II miejsce – 1600 zł 
III miejsce – 400 zł 

▪ Turniej kategorii OPEN kobiet 
I miejsce – 5000 zł 
II miejsce – 1600 zł 
III miejsce – 400 zł 

 

Wartość nagród finansowych ulega obniżeniu: 

▪ do 50% puli w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta liczba minimum 12 zespołów 
▪ do 25% puli w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta liczba minimum 6 zespołów 

Do wręczenia nagród finansowych wymagana jest minimum 3 zespołów. W przypadku 
mniejszej liczby zespołów nagrody nie zostaną wręczone. 

Dodatkowo turniej kategorii OPEN Mężczyzn uzyskał rangę LITE QUEST co oznacza, że najwyżej 
sklasyfikowany zespół składający się wyłącznie z zawodników z polskim obywatelstwem, 
otrzyma bilet na wskazany przez FIBA turniej CHALLENGER. 

Inne postanowienia  

1) Na miejsce Turnieju zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków 
odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom i opiekunom zabrania się zażywania 



 

 

takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas rozgrywania meczów pod 
rygorem dyskwalifikacji z Turnieju. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza 
powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału 
w meczu lub zdyskwalifikowania go i jego drużyny. 

2) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników Turnieju   
od rozpoczęcia pierwszego meczu do zakończenia ostatniego meczu.  
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych  
z obecnością lub uczestnictwem w Turnieju. Decyzje obsługi medycznej co do udziału 
zawodnika w Turnieju są niezawisłe. 

3) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji 
dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego jest niezbędne  
do uczestnictwa i do realizacji zobowiązań stron wynikających z uczestnictwa  
w meczach. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych 
 są przedstawione w Obowiązku Informacyjnym dostępnym w profilu zawodnika.  

4) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora  
i Sędziego Głównego zawodów.  

5) Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są w ciągu 5 minut od zakończenia 
spotkania, którego dotyczy protest. Pisemne uzasadnienie złożenia protestu należy 
zgłosić w Biurze zawodów. Protest będzie rozpatrywany natychmiastowo, po czym 
Turniej będzie kontynuowany zgodnie z rezultatem rozstrzygnięcia protestu.   
Protest wniesiony po terminie nie będzie rozstrzygany merytorycznie jako wniesiony po 
terminie. Informacje dotyczące Turnieju  można uzyskać pod adresem: Gdyńskie 
Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, 
www.gdyniasport.pl  email 3x3@gdyniasport.pl 

6) Wyniki Turnieju  dostępne będą na stronie www.gdyniasport.pl   
7) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnych zaleceń i wymogów związanych  
      z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID-19. 

 
 
Organizator 

http://www.gdyniasport.pl/
mailto:3x3@gdyniasport.pl
http://www.gdyniasport.pl/

