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Regulamin Zawodów turnieju  
IV edycji ligi CNBA 3x3 

 
1. Organizatorem turnieju IV edycji ligi CNBA 3x3 jest Stowarzyszenie Centralnego Nurtu 

Basketu Amatorskiego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 36 (tel. +48 502 202 254; mail: 
koordynator@cnba.pl; www.cnba.pl). 
 

2. Za organizację rozgrywek odpowiadają Michał Pietrakiewicz (komisarz ligi), Piotr Ciesielski 
(koordynator rozgrywek ligi CNBA 5x5) i Dariusz Kiedrzyński (koordynator rozgrywek ligi 3x3 
CNBA), zwani dalej „Organizatorami” lub inne osoby, wyznaczone przez Zarząd 
Stowarzyszenia CNBA. 
 

3. Turniej IV edycji ligi CNBA 3x3 odbędzie się w dniu 27 kwietnia 20119 r. w godz. 16-19 w hali 
sportowej KS Społem Łódź przy ul. Północnej 36. Mecz finałowy pomiędzy dwiema 
najlepszymi drużynami turnieju odbędzie się w dniu 25 maja w przerwie Wielkiego Finału ligi 
CNBA 5x5 w Hali Parkowa przy ul. Małachowskiego. 
 

4. Rozgrywki odbywają się według terminarza, dostarczonego kapitanom drużyn oraz 
opublikowanego na stronie internetowej CNBA.  
 

5. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązuje się do wpłaty wpisowego w wysokości 50 
zł. Pełna kwota wpisowego powinna zostać wpłacona gotówką w biurze zawodów lub 
przelewem na konto Stowarzyszenia CNBA najpóźniej do końca dnia, w którym upływa 
termin zgłoszeń. Potwierdzenie wykonanego przelewu na kwotę 50 zł należy przesłać w 
formie .pdf mailem na adres koordynator@cnba.pl najpóźniej do końca dnia, w którym 
upływa termin zgłoszeń. 
 

6. Skład drużyny, liczący minimalnie 3 a maksymalnie 5 zawodników, powinien zostać podany 
Organizatorowi w postaci Karty Zgłoszenia przed rozegraniem pierwszego meczu turnieju. 
W każdym meczu do protokołu wpisać można nie więcej niż 4 graczy. 
 

7. Zawodnik chcący wziąć udział w turnieju IV edycji ligi CNBA 3x3 musi zostać wpisany do Karty 
Zgłoszenia drużyny przed jego rozpoczęciem. 

 
8. W ramach turnieju zawodnik może grać wyłącznie w jednej drużynie. 

 
9. W meczu finałowym, który będzie rozegrany w przerwie Wielkiego Finału ligi CNBA 5x5 25 

maja br. w Hali Parkowa przy ul. Małachowskiego, wezmą udział drużyny w składach 
zgodnych z Kartami Zgłoszeń. 

 
10. W turnieju mogą wziąć udział osoby obojga płci, które mają ukończone co najmniej 15 lat. 

 
11. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, niezbędne jest dostarczenie 

Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w turnieju. 
Zgoda ta musi zostać przekazana Organizatorowi przed pierwszym meczem danego 
zawodnika. 
 

 

http://www.cnba.pl/
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12. W turnieju mogą grać zarówno amatorzy, jak i zawodnicy, grający w dowolnych rozgrywkach 

WZKosz / PZKosz / FIBA / NBA. 
 

13. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje Kartę Zgłoszenia drużyny. Podpis ten 
oznacza akceptację Regulaminu Zawodów. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania 
się z niniejszym regulaminem, jak również z terminarzem rozgrywek, Oficjalnymi Przepisami 
Gry w Koszykówkę i Przepisami Gry w Koszykówkę 3x3. Nieznajomość tych dokumentów nie 
zwalnia z obowiązku przestrzegania zapisów w nich zawartych. 
 

14. Zawodnicy przystępując do meczu powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem 
(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka). Dokument ten 
powinien zostać przedstawiony na każde żądanie Organizatora lub sędziego głównego przed, 
w trakcie lub po zakończeniu meczu. O sprawdzenie dokumentów poprosić może także 
kapitan drużyny przeciwnej, jeśli ma wątpliwości, co do zgodności stanu faktycznego z 
nazwiskami wpisanymi do protokołu (kontroli dokonuje w takim przypadku Organizator lub 
sędzia główny). 

 
15. W turnieju może wystąpić minimum 5 a maksymalnie 16 zespołów, a każdy z nich rozegra od 

3 do 5 spotkań. Po osiągnięciu limitu drużyn Organizator zastrzega sobie możliwość 
zamknięcia zapisów wcześniej. 

 
16. Podczas turnieju zostanie rozegrana faza grupowa (liczba grup zależna od liczby zgłoszonych 

drużyn - mecze każdy z każdym) oraz pucharowa (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn: 
mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe, o trzecie, piąte i siódme miejsce). Dwie najlepsze 
drużyny turnieju zapewnią sobie udział w meczu finałowym, który będzie rozegrany w 
przerwie Wielkiego Finału ligi CNBA 5x5 25 maja br. 

 
17. Wszystkie mecze rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3x3 

z wyjątkiem: 
- czas gry zatrzymywany jest tylko w ostatniej minucie meczu oraz na przerwy na żądanie 
- mecz o 3. miejsce oraz mecz finałowy rozgrywane są z zatrzymywanym czasem. 

 
18. Pomiar czasu akcji (12 sekund) dokonywany jest przez sędziów boiskowych. Sędziowie 

informują drużynę, gdy do zakończenia akcji pozostają 3 sekundy oraz przy każdym „check-
ballu”. 

 
19. Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn odbywa się wyłącznie podczas oficjalnej ceremonii, 

o której poinformuje Organizator (podczas meczu finałowego turnieju IV edycji ligi CNBA 3x3, 
meczu finałowego ligi CNBA 5x5 lub podczas Uroczystego Zakończenia). W przypadku 
niezgłoszenia się do dekoracji w czasie ceremonii wręczenia nagród i niewskazania 
przedstawiciela mającego odebrać nagrodę, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 
 

20. Jeżeli w drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry w danym meczu (np. niezgłoszony 
do rozgrywek), wynik meczu należy zweryfikować na przegraną walkowerem. 
 

21. Organizator może nie dopuścić drużyny do meczu i zweryfikować mecz jako przegrany 
walkowerem, jeśli drużyna posiada zaległości finansowe wobec Stowarzyszenia CNBA. 
 

22. Organizator ma prawo ukarać zawodników lub członków drużyny, a także całą drużynę 
w przypadkach skrajnie niesportowego zachowania. Do takich zachowań należeć mogą np. 
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naruszenie nietykalności osobistej sędziów lub przeciwników, wulgarne lub prowokacyjne 
zachowanie względem innych uczestników meczu itd.  
Decyzje, o których mowa powyżej, mogą zostać podjęte na wniosek sędziów, innych drużyn 
lub wskutek własnej interwencji Organizatorów. Organizatorzy mogą użyć jednej z poniższych 
kar indywidualnych: 
- upomnienie 
- dyskwalifikacja okresowa 
- dożywotni zakaz gry w lidze CNBA oraz ligi CNBA 3x3 
 
Drużyna może zostać ukarana: 
- upomnieniem 
- wykluczeniem z rozgrywek ligi CNBA 3x3 
 

23. Jeżeli rozgrywki lub poszczególne mecze nie mogą się odbyć w wyznaczonym terminie 
z przyczyn niezależnych od Organizatora, ma on prawo do ich przełożenia. W związku z taką 
sytuacją, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników. O 
nowym terminie rozegrania meczów, Organizator poinformuje niezwłocznie kapitanów 
drużyn oraz zamieści informację na stronie internetowej CNBA. 
 

24. Termin meczu może zostać zmieniony na wniosek jednej z drużyn, jedynie za zgodą 
przeciwnika, dwóch zespołów, z którymi mecze będą zamienione oraz Organizatora. 
 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione bez 
opieki. 
 

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie jakichkolwiek szkód na zdrowiu powyżej 
kwoty ubezpieczenia. 
 

27. Drużyny zobowiązane są do zachowania porządku zarówno w hali podczas trwania spotkań, 
jak i w szatniach po ich zakończeniu. Wszystkie osoby przebywające na boisku lub w strefie 
ławki drużyny, zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem na sektor. 
 

28. Drużyna i osoby z nią związane, winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia sali, w której 
rozgrywane są zawody, zobowiązane będą do powiększenia kwoty wpisowego swojej 
drużyny o koszty naprawy wyrządzonych szkód. 

29. Osoba pobierająca klucz do szatni jest odpowiedzialna materialnie za jej stan (w 
szczególności za powstałe zniszczenia). Wyjątek stanowi wskazanie Organizatorowi osoby 
winnej powstałych zniszczeń. 
 

30. Zawodnik nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody lub 
Organizator stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, posiada 
broń lub inne przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w 
sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami. 
 

31. Organizator oraz sędzia główny mają prawo wyprosić z hali zawodników i kibiców, jeśli ich 
zachowanie zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie zawodów. 
 

32. Na terenie hali sportowej, zawodnicy i kibice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 
obiektu, w tym w szczególności do zakazu spożywania napojów alkoholowych. 
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33. We wszystkich sprawach, których nie opisano w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje 
Organizator. Posiada on także prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu Zawodów w 
kwestiach spornych. 

 
34. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie turnieju. 

Ewentualne zmiany podawane będą do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową 
CNBA. 
 

35. Niniejszy Regulamin Zawodów CNBA wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2019 r. 
 
Opracowali: 
/-/ Michał Pietrakiewicz – Prezes Stowarzyszenia CNBA 
/-/ Piotr Ciesielski – Wiceprezes Stowarzyszenia CNBA 
/-/ Dariusz Kiedrzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia CNBA 
 


