
 

Koszykówka „STREETBALL” Mława 2018 

Regulamin 

1. Cel Imprezy: 
• Popularyzacja piłki koszykowej 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
 

2. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
- adres: ul. Kopernika 38, 06-500 Mława 

- tel. 023/655-15-71 / 602179874 

- strona internetowa: www.mosir.mlawa.pl 

- e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl  lub  akarpinski@mosir.mlawa.pl 

• Klub Sportowy “Zawkrze” Mława 

3. Termin i miejsce zawodów: 

• Dnia 14.07.2018r (stadion miejski – ul. Kopernika 38)  

• Rejestracja zawodników: 

- kategoria OPEN, start godz. 11.00 
 

4. Warunki uczestnictwa: 

• Zespół tworzą  zgłoszeni zawodnicy, którzy podpisali oświadczenia i są wpisani  do 

protokołu zawodów przed turniejem, bez możliwości transferów do innych zespołów 

w czasie trwania turnieju.    

• Zespół składa się z czterech zawodników (3 + jeden rezerwowy). 

• Opłata startowa w kategorii OPEN wynosi 60 zł. 

• Losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów. 

• Drużynę można zgłosić poprzez rejestrację na oficjalnej stronie FIBA 3x3. 

5. Przepisy i zasady Rywalizacji: 
•  XI Turniej Streetball Mława 2018 rozgrywany w cyklu siedmiu turniejów 

stowarzyszenia 3x3. 

• Rozgrywki będą przeprowadzone na oficjalnych zasadach FIBA. 

• Mecze rozgrywane będą jednocześnie na dwóch koszach.  

• Mecze rozgrywane będą piłką 3x3 rozmiar 6. 

6. Nagrody:  
• Dla trzech pierwszych zespołów statuetki, dla zwycięzcy turnieju pamiątkowy 

puchar. 
• Dla najlepszego zawodnika MVP w kat. Open  – statuetka. 
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7. Informacje dodatkowe: 

•  Podczas trwania turnieju na miejscu cały czas obecna będzie opieka medyczna. 

• W trakcie trwania rozgrywek odbędzie się konkurs rzutów za trzy punkty, zapisy 

do konkursu odbędą się w dniu turnieju. 

• W przerwie turniejowej przewidziany jest koncert mławskich raperów.  

• Organizator ma prawo wykluczyć poszczególnych zawodników jak i całe drużyny 

za wulgarne zachowanie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

• Wszyscy biorący udział w turnieju akceptują regulamin turnieju. 

 

                                                  Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


