REGULAMIN V EDYCJI TURNIEJU „Orlik Basketmania” 2015

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania 2015” jest
Fundacja Koszykówka Polska na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Turniej „Orlik Basketmania” będzie organizowany osobno dla drużyn dziewcząt
i chłopców, w obu przypadkach w dwóch kategoriach wiekowych:
5. i 6. Klasa szkoły podstawowej (roczniki 2002 - 2003),
1. i 2. Klasa gimnazjum (roczniki 2000-2001).
3. Turniej rozgrywany będzie w 3 etapach:




Eliminacje Gminne (16 województw po 4 Orliki),
Finały Makroregionalne (8 makroregionów po 2 województwa),
Finał Ogólnopolski.

4. Eliminacje Gminne i Finały Makroregionalne będą zorganizowane na kompleksach „Moje
boisko-ORLIK 2012”.
5. W Eliminacjach Gminnych bezpośrednimi organizatorami lokalnych rozgrywek będą
Animatorzy pracujący na boiskach Orlik, wytypowanych przez organizatorów. Właściwy
przebieg rozgrywek koordynują na poziomie lokalnym odpowiednie Okręgowe Związki
Koszykówki oraz Fundacja Koszykówka Polska.
6. W Finałach Makroregionalnych bezpośrednimi organizatorami rozgrywek, na zlecenie
i przy współpracy z Okręgowymi Związkami będą Animatorzy na wybranych boiskach Orlik.
7. W Finale Ogólnopolskim bezpośrednim organizatorem rozgrywek będzie Fundacja
Koszykówka Polska.

§ 2. ORGANIZACJA TURNIEJU ORLIK BASKETMANIA 2015

1. Informacje o turnieju i współpracy / współorganizacji turnieju zostaną wysłane do
Animatorów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pracujących na wybranych Orlikach.
Informację otrzymają także Okręgowe Związki Koszykówki i wytypowani Koordynatorzy
Wojewódzcy.
2. Udział Orlików w organizacji turnieju polegać będzie na przeprowadzeniu na swoim
terenie lokalnych turniejów w Eliminacjach Gminnych w celu wyłonienia najlepszej drużyny,
która będzie reprezentowała daną gminę/miejscowość i Orlika w dalszych rozgrywkach.
Eliminacje Gminne………………......... 4 – 24.05.2015 r.
Finały Makroregionalne...…….……… 28.05. – 7.06.2015 r.
Finał Ogólnopolski…………………..... 12-14.06.2015 r.
3. Zadaniem Animatorów – organizatorów gminnych turniejów eliminacyjnych oraz Finałów
Makroregionalnych na Orlikach jest:








reklama i promocja turnieju na swoim terenie. Rozpropagowanie turnieju wśród
lokalnej społeczności, szkołach, gimnazjach itd.
rejestracja drużyn zgłaszających chęć udziału w turnieju, weryfikacja zgłoszeń
zgodnie z niniejszym regulaminem,
zaplanowanie i przeprowadzenie rozgrywek na swoim Orliku zgodnie
z regulaminem, w wyznaczonym okresie od 4 maja do 24 maja 2015 r. (28.057.06.2015 - Finały Makroregionalne, sugerowane terminy 30/31.05
i 6/7.06, sobota Finał Gim, niedziela Finał SP) w tym ustalenie kalendarza oraz
systemu rozgrywek (w zależności od liczby startujących drużyn), powiadomienie
drużyn o terminach meczów.
przygotowanie atrakcyjnego scenariusza turnieju (np. zaproszenie rodziców dzieci
grających w turnieju, organizacja festynu sportowego dla lokalnej społeczności
itp.),
przeprowadzenie ceremonii wręczenia medali i nagród po każdym turnieju
w poszczególnych kategoriach.
dokumentacja fotograficzna przeprowadzonego turnieju i dostarczenie zdjęć czy
wideo do Koordynatora Wojewódzkiego, w szczególności zdjęć zwycięskich drużyn
w każdej z kategorii.





przygotowanie sprawozdania końcowego z turnieju i przekazanie go do
Koordynatora Wojewódzkiego w ustalonym terminie tj. do końca następnego
dnia roboczego po zakończeniu turnieju. Wzór sprawozdania końcowego
z eliminacji gminnych (Załącznik nr 2) będzie udostępniony na stronie turnieju
www.orlikbasketmania.pl, a także zostanie przesłany pocztą elektroniczną do
Animatorów.
jeżeli Organizator nie ma możliwości przesłania protokołu mailem, proszony jest
o telefoniczne podanie wyników turnieju oraz niezwłoczne przesłanie protokołu
pocztą do Koordynatora Wojewódzkiego.

4. Eliminacje Gminne należy rozegrać w terminie 4 – 24.05.2015 r. Animatorzy
samodzielnie ustalają terminarz rozgrywek.
5. Organizatorzy turnieju przewidują dofinansowanie kosztów lokalnych turniejów według
zasad określonych w „Informatorze dla animatorów/organizatorów turniejów.
6. Na jednym Orliku można zgłosić i przeprowadzić w każdej kategorii wiekowej tylko jeden
turniej eliminacyjny dziewcząt i jeden turniej eliminacyjny chłopców w danej kategorii
wiekowej.

Koordynacja przebiegu rywalizacji sportowej w skali kraju:
Fundacja Koszykówka Polska
ul. Ciołka 10 01-402 Warszawa
tel./fax: 022 836-38-00
orlikbasketmania@pzkosz.pl

Dane kontaktowe do koordynatorów Wojewódzkich dostępne będą na stronie internetowej
turnieju www.orlikbasketmania.pl, oraz w broszurach dostarczonych do Animatorów
przed turniejem.

§ 3. UCZESTNICTWO DRUŻYN W TURNIEJU

1. Turniej organizowany jest dla zawodniczek i zawodników:





urodzonych
urodzonych
urodzonych
urodzonych

w
w
w
w

rocznikach
rocznikach
rocznikach
rocznikach

2000
2000
2002
2002

- 2001 dziewczęta
- 2001 chłopcy
– 2003 dziewczęta
– 2003 chłopcy

W rozgrywkach mogą wziąć udział tylko zawodnicy z wyżej wymienionych roczników.
Nie dopuszcza się udziału zawodników młodszych lub starszych.
2. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły, Uczniowskie Kluby Sportowe
oraz drużyny utworzone przez społeczności lokalne lub organizacje pracujące z dziećmi
i młodzieżą. Drużyny i zawodnicy zgłoszeni do udziału w turnieju mogą wziąć udział
w rozgrywkach tylko na jednym ORLIKU (w jednym turnieju gminnym). Zgłoszony
zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie i jednej
kategorii wiekowej.
W turnieju nie mogą brać udziału drużyny reprezentujące koszykarskie kluby sportowe
zgłoszone do rozgrywek OZKosz lub PZKosz w sezonie 2014/2015. W jednej drużynie
może występować maksymalnie 3 zawodników, którzy są zgłoszeni do rozgrywek
OZKosz i PZKosz w sezonie 2014/2015. W razie zaistniałej potrzeby zawodnicy mogą
zostać w każdej chwili zweryfikowani w centralnej bazie licencji PZKosz na podstawie numeru
PESEL lub w Wydziałach Gier i Dyscypliny OZKosz.
3. Zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju następuje poprzez złożenie Formularza
Zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający drużynę np. szkołę
lub UKS w przypadku drużyn szkolnych czy UKS lub w przypadku „dzikich drużyn” przez
Opiekuna drużyny.
4. Drużyny przekazują swoje zgłoszenia do Animatora organizującego gminne rozgrywki
eliminacyjne na Orliku w ich miejscowości lub w ich gminie. W miejscowościach, w których
jest większa liczba Orlików organizujących turnieje eliminacyjne drużyny przesyłają swoje
zgłoszenia do najbliższego im terytorialnie Orlika.

W przypadku uzasadnionej niemożności rozegrania turnieju w miejscu najbliższym
zamieszkania, bądź nauki zawodników, Opiekun/Trener zobowiązany jest wystąpić o zgodę
na grę w innej lokalizacji do Dyrektora Sportowego Orlik Basketmania.
Pisemne zgłoszenia drużyn będą przyjmowane na Orliku lub drogą elektroniczną.
W przypadku wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną należy potwierdzić je
również telefonicznie u Organizatora/Animatora. Animatorzy organizujący eliminacje
gminne prowadzą rekrutację od dnia 4.05.2015 r i przeprowadzają rozgrywki w terminie od
14.05 do 24.05.2015 r, samodzielnie ustalając system rozgrywek uzależniony od liczby
zgłoszeń oraz możliwości organizacyjnych.
5. Drużyny z miejscowości (gmin), w których nie ma boisk Orlik, mogą zgłosić udział
w turniejach prowadzonych na najbliższym im terytorialnie Orliku.
6. W całym turnieju drużyny grają w składach pięcioosobowych: pięciu graczy na boisku
+ zawodnicy rezerwowi. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników/czek.
W zespole żeńskim nie mogą występować chłopcy, a w zespole męskim – dziewczęta. Każdy
biorący udział w turnieju zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub,
w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (ze
zdjęciem) i datę urodzenia.
7. W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół
i występować w jednej kategorii wiekowej. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu
w trakcie jednej z edycji rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek
zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę.
8. Drużyna, która awansuje do następnego etapu rozgrywek, może dokonać zmiany
w składzie drużyny maksymalnie dwóch zawodników. W miejsce wykreślonych
zawodników, mogą zostać zgłoszeni nowi zawodnicy, którzy nie brali udziału
w rozgrywkach prowadzonych w ramach poprzednich etapów.
9. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są posiadać pisemną zgodę
Rodzica/Opiekuna prawnego, uprawniającą do uczestnictwa w zawodach
sportowych – załacznik nr 3 oraz aktualnego ubezpieczenia. Ponadto zawodnicy
mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody na wykorzystanie
wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty
powinien posiadać Trener/Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za posiadanie
powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Trener/Opiekun drużyny.

10. Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas
całego turnieju. Opiekun na każdy mini turniej musi posiadać Formularz
Zgłoszeniowy oraz oświadczenie Rodzica/Opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do
zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorom, łącznie
z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik).
11. W trakcie zawodów w stroje sportowe mogą być przebrani tylko i wyłącznie zawodnicy,
którzy znajdują się na Liście Startowej zawartej w Formularzu Zgłoszeniowym.
12. Weryfikacja zawodników będzie odbywać się przed meczem.

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK (jednakowy dla dziewcząt i chłopców)

I. ELIMINACJE GMINNE: 04 - 24.05.2015 r.
1. Eliminacje Gminne będą rozgrywane na boiskach Orlik (4 Orliki w każdym
z 16 województw) wytypowanych przez organizatorów. W zależności od liczby drużyn, które
przystąpią do rozgrywek na danym Orliku, runda eliminacyjna składać się będzie z jednego
etapu. Drużyny spotykać się będą na mini turniejach w zależności od liczby zgłoszonych
drużyn i będą rozgrywać swoje mecze według schematu ustalonego przez organizatora
turnieju na danym Orliku. Do następnej rundy rozgrywek awansuje zwyciezca mini turnieju
w danej kategorii. Dokładne informacje o rundzie eliminacyjnej drużyny otrzymają
w komunikatach od Animatorów organizujących rozgrywki eliminacyjne na Orlikach.
2. Organizatorami turniejów eliminacyjnych w tej rundzie będą Animatorzy Orlików.
3. Z Eliminacji Gminnych (64 Orliki) wyłonieni zostaną zwycięzcy po jednym zespole – ze
swojej kategorii wiekowej, które wezmą udział w dalszych rozgrywkach:
1.
2.
3.
4.
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zespoły
zespoły
zespoły
zespoły

chłopców z roczników 2000 - 2001,
dziewcząt z roczników 2000 - 2001,
chłopców z roczników 2002 - 2003,
dziewcząt z roczników 2002 - 2003.

II. FINAŁY MAKROREGIONALNE: 28.05-7.06.2015 r.
1. Finały Makroregionalne dla wszystkich kategorii zostaną rozegrane w dniach
28.05-7.06.2015 r.(sugerowane terminy 30/31.05 i 6/7.06, sobota Finał Gim, niedziela Finał
SP). Rozgrywki Finałów Makroregionalnych będą prowadzone na zasadach obowiązujących
w Eliminacjach Gminnych. Odbędzie się 16 Finałów Makroregionalnych, każdy dla
2 sąsiednich województw. Każde z województw będzie organizatorem jednej kategorii
wiekowej dla makroregionu (8 drużyn dziewcząt, 8 drużyn chłopców).
2. Podział województw na makroregiony:









dolnośląskie i opolskie,
kujawsko-pomorskie i wielkopolskie,
lubelskie i podlaskie,
lubuskie i zachodniopomorskie,
łódzkie i śląskie,
małopolskie i podkarpackie,
mazowieckie i świętokrzyskie,
pomorskie i warmińsko-mazurskie.

3. Drużyny startujące w Finale Makroregionalnym zostaną podzielone według ustalonego
systemu rozgrywek dla obu kategorii wiekowych dostarczonych przez organizatora do
wszystkich drużyn biorących udział w turnieju.
4. Drużyny, które zakwalifikują się do Finału Makroregionalnego muszą posiadać
te same dokumenty jak w eliminacjach gminnych.
5. Do Finału Ogólnopolskiego z każdego województwa zakwalifikują się zwycięzcy finału
Makroregionalnego (po jednej najlepszej drużynie) zarówno w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców z każdej kategorii wiekowej.
UWAGA: Zespoły zobowiązane są do uczestnictwa podczas meczów w strojach
koszykarskich dostarczonych przez Organizatora każdej z drużyn biorącej udział
w turnieju.

III. FINAŁ OGÓLNOPOLSKI: 12-14.06

1. W finale ogólnopolskim łączne wystartują 32 drużyny:



po 8 najlepszych zespołów dziewcząt oraz chłopców z roczników 2000 - 2001,
po 8 najlepszych zespołów dziewcząt oraz chłopców z roczników 2002 - 2003.

2. Ramowy przebieg rozgrywek Finału Ogólnopolskiego:




dzień pierwszy (piątek, 12 czerwca 2015 r.) – przyjazd drużyn, odprawa techniczna,
runda eliminacyjna, ceremonia otwarcia
dzień drugi (sobota, 13 czerwca 2015 r.) - runda eliminacyjna rozgrywana
w dwóch blokach: przed południem i po południu.
dzień trzeci (niedziela, 14 lub 21 czerwca 2015 r.) - runda finałowa, ceremonia
zakończenia turnieju, wyjazd drużyn.

3. Drużyny, które zakwalifikują się do Finału Ogólnopolskiego muszą posiadać te
same dokumenty jak w poprzednich etapach rozgrywek. Każdy uczestnik
przejdzie weryfikację bezpośrednią przed Finałem Ogólnopolskim w Biurze
Zawodów Turnieju na podstawie listy zgłoszeniowej oraz dokumentu ze
zdjęciem.
4. Zawody będą rozgrywane na boiskach przygotowanych przez organizatorów.
5. Rozgrywki będą prowadzone według ustalonego systemu rozgrywek dla obu kategorii
wiekowych dostarczonych przez Organizatora do wszystkich drużyn biorących udział
w turnieju.

UWAGA: Wszystkie zespoły, które występują w turnieju, zobowiązane są do
rozgrywania meczów w strojach dostarczonych przez organizatorów.

§ 5. PRZEPISY GRY
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2.
3.
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Czas gry: 4 x 6 minut (brudnej gry, czas zatrzymywany tylko w dwóch ostatnich
minutach 4 kwarty oraz ostatniej minucie dogrywki.) Czas jest mierzony przez sędziego
zawodów.
Piłka: piłka numer “7”- chłopcy z roczników 2000 - 2001, pozostałe kategorie piłka
numer “6”.
Mecze roczników 2002-2003 powinny być rozgrywane na boiskach wyposażonych
w kosze zawieszone na wysokości 260 cm. W przypadku braku takiej możliwości - 305
cm.
Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m dla roczników 2002-2003.
Wyznacza się linię rzutów za 3 pkt. wg uwarunkowań danego boiska.
Zespół do rozpoczęcia spotkania musi wystawić 5 gotowych do gry zawodników.
Istnieje dowolna możliwość zmian podczas trwania meczu bez względu na kwartę.
Każdej z drużyn przysługuje podczas meczu możliwość przyznania dwóch
jednominutowych przerw na żądanie. Jedna przerwa w I lub II kwarcie meczu oraz
jedna w III lub IV kwarcie. Przerwa nie wykorzystana w pierwszej połowie, nie
przechodzi na kolejne kwarty. Podczas dogrywki przysługuje dodatkowa przerwa na
żądanie.
W przypadku popełnienia 5 przewinienia przez gracza, musi zostać on zmieniony, bądź
w przypadku braku zmiennika drużyna musi kontynuować spotkanie w mniejszej liczbie
graczy.
Obowiązuje przepis powrotu piłki na pole obrony.
Obowiązuje przepisy 3 sekund, 5 sekund.
Nie obowiązuje przepis 8 sekund.
W przypadku zbyt długiego posiadania piłki przez jedną z drużyn, sędzia na głos
rozpoczyna odliczanie 10 sekund do oddania rzutu.
W przypadku remisu zarządza się 2-minutową dogrywkę. Jeśli nie wyłoni ona zwycięzcy,
zarządza
się
rzuty
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a następnie po 1 aż do wyłonienia zwycięzcy.
O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie
z przepisami PZKosz.
Za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza przyznaje się
dodatkowy rzut wolny (w obu kategoriach wiekowych).

17. Należy zwracać uwagę na szczególnie niesportowe zachowanie oraz przejawy agresji
podczas trwania spotkań, wiążące się nawet z wykluczeniem zawodników/opiekunów
z całego turnieju.
18. Pozostałe przepisy zgodnie z Przepisami Gry w Koszykówkę PZKosz 2014.
19. We wszelkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
§ 6. PUNKTACJA

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za mecz przegrany
walkowerem 0 punktów. O klasyfikacji drużyn decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a)
b)
c)
d)

większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
zespołami (bezpośredni mecz/-e),
różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
różnica koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,
większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.

§ 7. NAGRODY

Organizator, Sponsor i Partnerzy turnieju, zapewniają uczestnikom następujące nagrody:
1. Eliminacje Gminne: wszystkie drużyny grające w gminnych turniejach eliminacyjnych
otrzymają okolicznościowe dyplomy (max. 10 szt. dla jednej drużyny). Triumfatorzy w każdej
kategorii dodatkowo otrzymają pamiątkowe T-shirty (max. 10 szt. dla jednej drużyny) –
wzorem poprzednich edycji koszulki te zostaną wręczone każdej z drużyn przed rozpoczęciem
Finałów Makroregionalnych.
2. Finał Makroregionalny: zespoły, które zajmą I miejsce (awans do finału
ogólnopolskiego) otrzymają pamiątkowe stroje do gry (koszulka z numerem, spodenki).
Drużyny, które zajmą: I, II i III miejsce w turnieju finałowym otrzymają puchary i medale.

3. Finał Ogólnopolski: w finale ogólnopolskim wszystkie startujące drużyny otrzymają
plecaki sportowe. Drużyny, które zajmą: I, II i III miejsce w turnieju finałowym otrzymają
puchary i medale, jak również nagrody rzeczowe. Zwycięscy turnieju finałowego otrzymają
wartościowe vouchery na sprzęt sportowy do zrealizowania we wskazanym przez
Organizatora specjalistycznym sklepie ze sprzętem do koszykówki.

§ 8. UBEZPIECZENIE
1. Uczestnicy Eliminacji Gminnych, Finałów Makroregionalnych ubezpieczani są na koszt
własny.
2. Uczestnicy Finału Ogólnopolskiego zostaną ubezpieczeni przez Organizatora Turnieju
„Orlik Basketmania” (Fundacja Koszykówka Polska).

§ 9. ORGANIZATOR TURNIEJU

Fundacja Koszykówka Polska
ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa

§ 10. INTERPRETACJA I ODWOŁANIA
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
2. Organizator nie przewiduje trybu odwoławczego od pojętych decyzji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Załączniki do Regulaminu:
1. Formularz Zgłoszeniowy Drużyny
2. Sprawozdanie końcowe z turnieju „Orlik Basketmania”
3. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

