
 
 

BasketSzkoła 1.0 

Otwarte Mistrzostwa Szkół w Koszykówce 3x3 

Gdańsk, 13-15.09.2021 r.  

Komunikat organizacyjny nr 1 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Szkół w Koszykówce 3x3 „Basket 

Szkoła 1.0”, które odbędą się w dn. 13.09-15.09.2021 r. w Gdańsku/Górkach Zachodnich. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
00-056 Warszawa, ul Kredytowa 1a 
Akademicki Związek Sportowy Warszawa 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/19 

2. Termin: 13.09.2021 r.-15.09.2021 r. 

3. Kategorie wiekowe: Szkoły Podstawowe - chłopcy (klasy 7-8) – 8 zespołów 
Szkoły Podstawowe - dziewczęta (klasy 7-8) – 8 zespołów 
Szkoły Ponadpodstawowe – chłopcy – 8 zespołów 
Szkoły Ponadpodstawowe – dziewczęta – 8 zespołów 

4. Czas gry: 8 minut (wyjątek stanowią mecze o medale, które trwają 10 min) 

5. System gry: Zostanie dopasowany do ostatecznej liczby uczestniczących drużyn. 

6. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Hotel Galion *** - AZS COSA Górki Zachodnie 
80-642 Gdańsk, Stogi 20 
Wyżywienie pełne od kolacji 13.09.2021 r. do obiadu 15.09.2021 r. 

7. Miejsce zawodów: Obiekty sportowe AZS COSA Górki Zachodnie 
80-642 Gdańsk, Stogi 20  

8. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału w turnieju ma 8 zespołów zgłoszonych w każdej kategorii 
wiekowej. Reprezentację szkoły stanowi zespół złożony  
z 4 zawodników/zawodniczek oraz 1 nauczyciel. 

9. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń na 
stronie https://azs.waw.pl/basketszkola/ 
Termin zgłoszeń: 30.08.2021 r. lub do wyczerpania miejsc w turnieju. 

10. Wymagane 
dokumenty: 

W dniu 13.09.2021 r. nauczyciel winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) ubezpieczenie uczestników od NNW, 
b) legitymacji szkolnej, 
c) wypełnionych oświadczeń dot. COVID-19, 
d) wypełnionych oświadczeń rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia 

uczestnika. 

11. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zespołów szkolnych zgłoszonych w każdej kategorii (spoza woj. pomorskiego). 
Uczestniczące szkoły pokrywają koszt transportu zespołu. 

12. Osoby kontaktowe: Dawid Piechowiak, dawid.piechowiak@azs.pl, tel. 786 136 551 

13. Inne: 1. W regularnym czasie gry obowiązuje zasada „nagłej śmierci”. Drużyna, która 
zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej pkt., wygrywa mecz, jeżeli zdarzy się to 
przed końcem regularnego czasu gry. 
2. Jeżeli wynik jest nierozstrzygnięty na koniec regularnego czasu gry, rozgrywa 
się dogrywkę. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, 
wygrywa mecz. W dogrywce zasada „nagłej śmierci” nie obowiązuje. 
3. Zawody przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Technicznym oraz  
w oparciu o przepisy Polskiego Związku Koszykówki.  
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