Regulamin

Atrium Biała Basket 3x3 Challenge
lipiec 2022 r., Białystok

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Atrium Biała Basket 3x3 Challenge zwanego dalej Turniejem jest DS Media Eryk
Dominiczak z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kościuszki 27, kod pocztowy 85-079 legitymujący się
numerem NIP 953-256-06-61.
2. CEL WYDARZENIA
Popularyzacja koszykówki 3x3 wśród dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Promocja sportu w wakacje w
ramach wydarzenia zorganizowanego przez Centrum Handlowym Atrium Biała w Białymstoku.
3. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU
Turniej rozgrywany będzie w następujących terminach:
a) eliminacje – 2 / 9 / 16 / 23 lipca 2022 r.,
b) finał – 30 lipca 2022 r.
Turniej będzie rozgrywany na boisku do koszykówki 3x3 umieszczonym przed Centrum Handlowym
Atrium Biała w Białymstoku.
4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany według formuły OPEN. Do Turnieju mogą przystąpić drużyny 3- lub 4osobowe w dowolnej konfiguracji płci (np. 4 mężczyzn, 4 kobiety, 2 mężczyzn + 2 kobiety etc.). Do gry
uprawnieni są zawodnicy urodzeni w roku 2006 i starsi.
5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
Zgłoszenie do turniejów eliminacyjnych odbywa się poprzez adres e-mail zgloszenia@basket3na3.pl.
Informacja zgłoszeniowa MUSI zawierać:
a) nazwę drużyny,
b) listę zawodników (imiona i nazwiska),
c) datę turnieju, do którego zespół się zgłasza,
d) potwierdzenie płatności wpisowego na Turniej.
Wpisowe, o którym mowa w podpunkcie d wynosi 150 złotych od drużyny i jest płatne na konto
bankowe PEKAO SA o numerze 20 1240 6452 1111 0010 5851 5526 wraz z danymi Organizatora.
Drużyna może zgłosić się do więcej niż jednego turnieju eliminacyjnego, przy czym pierwszeństwo w
drugim terminie mają drużyny, dla których jest to jedyny występ. Brak awansu z turnieju
eliminacyjnego pierwszego wyboru może umożliwić występ w innym turnieju eliminacyjnym pod
warunkiem dostępnych miejsc.
W każdym turnieju eliminacyjnym wystąpi maksymalnie 12 drużyn, które będą rozgrywały go
systemem mieszanym – grupowo-pucharowym.

Do finału awansują po dwie drużyny z każdego turnieju eliminacyjnego, przy czym zespoły, które
wygrają turniej, zostaną rozstawione w finale zaplanowanym na 30 lipca. Do 8 drużyn z eliminacji
dołączą wówczas cztery drużyny zaproszone przez Organizatorów.
Potwierdzenie udziału w Turnieju Organizatorzy przekazują na adres mailowy Zgłaszającego nie później
niż 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia pisemnego prosimy o
kontakt z Organizatorami:
- Eryk Dominiczak / tel. 792-749-065,
- Kamil Błaszkiewicz / tel. 793-024-597
celem weryfikacji poprawności otrzymania zgloszenia.
Organizator ma prawo zweryfikować dokumenty tożsamości osób zgłoszonych do Turnieju w każdym
czasie i miejscu w ramach Turnieju.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
Ostateczny system rozgrywek zostanie przekazany Drużynom po zamknięciu zapisów.
Termin zakończenia zapisów na turnieje eliminacyjne ustalony jest na następujące dni:
- dla turnieju 2 lipca – 25 czerwca,
- dla turnieju 9 lipca – 2 lipca,
- dla turnieju 16 lipca – 9 lipca,
- dla turnieju 23 lipca – 16 lipca.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ww. terminów z uwagi na wyczerpanie limitów
miejsc lub wolne miejsca w poszczególnych turniejach. W tym celu prowadzona będzie lista rezerwowa
zgłoszeń na wszystkie turnieje.
Wyjściowy system rozgrywek zakłada grę w fazie grupowej – 12 zespołów podzielonych na 3-zespołowe
grupy, gdzie toczy się rywalizacja „każdy z każdym”. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do
ćwierćfinałów. Zwycięzcy meczów 1/4 finału awansują do pólfinałów. Półfinały wyłaniają finalistów,
którzy rywalizują ze sobą o zwycięstwo w Turnieju oraz rozstawienie w finale.
7. PRZEPISY I ZASADY GRY
Mecze w ramach Turnieju rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3
FIBA.
Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami dla rozgrywek 3x3 zgodnie z przepisami 3x3 FIBA.
Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia zawodów.
Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
W sprawach nieobjętych przepisami gry 3x3 FIBA decyzje podejmuje jury d’appel turnieju, w skład
którego wchodzą Organizatorzy Turnieju oraz szef sędziów. Decyzje jury są ostateczne.

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
Ustala się następujące sankcje za naruszenia w zakresie dyscypliny wynikającej z przebiegu meczu:
* zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
* zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zawodnika z danego Turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje jury d’appel Turnieju
po zasięgnięciu opinii sędziego meczu),
* zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem
zespołu z danego Turnieju,
* udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników
polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch zespołach skutkuje
dyskwalifikacją zespołu w ramach danego Turnieju z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako
walkowery na korzyść zespołu przeciwnego,
* w przypadku, kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego Turnieju zawodnicy (czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu Turniejów, a zawodnicy (-czki)
nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu,
Pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani dyskwalifikacją:
* za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych,
* za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających i psychotropowych,
* za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
* za zaśmiecanie terenu imprezy,
* za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład infrastruktury
wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone przez Organizatora i są
jego własnością),
Teren imprezy to obszar wyznaczony przez Organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie
znaczników (barierki, bandy reklamowe oraz inne nośniki reklamodawców i sponsorów) oraz innych
elementów.
9. NAGRODY
Za zwycięstwo w turnieju eliminacyjnym przewidziana jest nagroda w wysokości 1000 złotych dla
drużyny.
Za zwycięstwo w finale przewidziana jest nagroda w wysokości 4000 złotych, za II miejsce – 2000
złotych, za III miejsce – 1000 złotych.
Możliwe jest rozszerzenie puli nagród o dodatkowe nagrody rzeczowe.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zawodników jest Organizator,
- dane osobowe udostępnione przez Zawodników lub ich rodziców lub opiekunów prawnych (w
przypadku zawodników niepełnoletnich) przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Turniejem,
- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Turnieju i
wydania ewentualnych nagród,
- zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
podanych w związku z udziałem w Turnieju. W tym przypadku Organizator przestanie przetwarzać
dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na co Zawodnik wyraził zgodę - lub sam dokonał ich

upublicznienia; istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do
ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora
(Administratora),
- zawodnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich
kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem,
- dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały profilowaniu i nie
będą przekazywane do państwa trzeciego,
- wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o których w mowa w
niniejszym punkcie, należy złożyć pocztą na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zgloszenia@basket3na3.pl.
Akceptacja Regulaminu i udział w Turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodnika, w
szczególności na rejestrację w formie zdjęć i wideo przebiegu Turnieju na potrzeby Organizatora oraz
podmiotu zlecającego organizację Turnieju tj. Atrium Biała sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Ostrobramskiej 75C.
Wykorzystanie wizerunku jest możliwe w najszerszym możłiwym i dopuszczalnym prawem zakresie.

