KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU FINAŁOWEGO
"GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2019"
w koszykówce 3x3
Poznań 26.05.2019

I. TERMIN I MIEJSCE
Turniej w kategorii OPEN MĘŻCZYZN jest rozgrywką finałową cyklu
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2019. Zostanie rozegrany w dniu 26
maja 2019 roku, od godziny 10:00 na boiskach zlokalizowanych przy
Centrum Handlowym HOMEPARK Franowo w Poznaniu przy ul.
Szwajcarskiej 6.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozgrywki
zostaną przeprowadzone w Hali Sportowej ZSO przy ul. Tarnowskiej 27.
Początek gier o godzinie 12:00.
II. UCZESTNICY
Turniej w kategorii OPEN MĘŻCZYZN.
Prawo gry mają następujące zespoły, które wywalczyły kwalifikację w
trybie eliminacji:
JEŻYCKIE KUNY ZBW Ostrów Wlkp.
1
Kwalifikacja Koło
PLANET TEAM Warszawa
2
Kwalifikacja Słupca
COCO
JAMBO
Wrocław
3
Kwalifikacja Rawicz
CZARNUCHY Ostrów Wlkp.
4
Klasyfikacja Generalna
FLAMENGO
BASKET
TEAM
Lubin
5
Klasyfikacja Generalna
LOCAL LEGENDS Murowana Goślina
6
Klasyfikacja Generalna
PYK PYK BASKETBALL Koło
7
Klasyfikacja Generalna
8
Kwalifikacja Poznań
Udział w turnieju finałowym należy potwierdzić przez spełnienie
następujących formalności:
- przesłanie do Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu
poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie
www.streetballpolska.pl.
- opłacenie wpisowego od zespołu w kwocie 100,00 złotych od zespołu
OPEN MĘŻCZYZN na konto Stowarzyszenia Streetball Polska nr 06 1050
1520 1000 0023 5771 5214.
III. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą
elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie
www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 23 maja br.
o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą
przyjmowane. W przypadku braku potwierdzenia w kategorii OPEN
MĘŻCZYZN uczestnictwa przez zespół zakwalifikowany organizator
rozszerzy ilość miejsc do kwalifikacji w turnieju eliminacyjnego w dniu
25 maja w Poznaniu.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej Finałowy w kategorii OPEN MĘŻCZYZN zostanie
przeprowadzony systemem eliminacji w 2 grupach i fazy play off
do wyłonienia zwycięzców.
V. PRZEPISY
Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3x3 FIBA
/szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl
w dziale przepisy/.

VI. KONKURSY
W trakcie trwania rozgrywki finałowej przeprowadzony zostanie
konkurs otwarty w rzutach za 3 punkty. Zgłoszenia do konkursu można
będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie
prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursie.
VII. NAGRODY
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN
Zwycięski zespół w turnieju finałowym otrzymuje nagrodę finansową
wysokości 2800,00 /dwa tysiące osiemset/ złotych, puchar za I miejsce, a
każdy zawodnik zwycięskiego zespołu replikę pucharu.
- Zespół zajmujący w turnieju finałowym II miejsce otrzymuje nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki dla zawodników.
- Zespół zajmujący w turnieju finałowym III miejsce otrzymuje nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki dla zawodników.
KONKURSY
Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody rzeczowe.
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Weryfikacja uczestników odbędzie się w dniu zawodów od godziny
09:00.
2. Uczestnicy turnieju finałowego OPEN MĘŻCZYZN mają prawo gry w
strojach koszykarskich własnej kompozycji, a w przypadku braku
rozróżnialności w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez
organizatora.
3. Komisarz Zawodów - CUDAK Ryszard tel: 601-885-993

