TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3X3 Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Ośrodek Sporu i Rekreacji z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 10. Współorganizatorami turnieju są AZS AJP Gorzów
oraz Kangoo Basket Gorzów.

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Turniej koszykówki 3x3 z okazji święta niepodległości organizowany jest w celu popularyzacji gry 3x3
oraz radosnego uczczenia Święta Niepodległości i odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU
Turniej odbędzie się 11 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w Hali Sportowej OSiR przy ul. Słowiańskiej
1 w Gorzowie Wielkopolskim.

4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turniej odbywa się w następujących kategoriach:
 kobiety
- 2009 i młodsze,
- 2006 i młodsze,
- OPEN – 2005 i starsze
 mężczyźni
- 2009 i młodsi,
- 2006 i młodsi,
- OPEN – 2005 i starsi
Miksy – co najmniej 1 kobieta w składzie.

5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
- Do turnieju może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na
platformie https://play.fiba3x3.com/;
- Każdy zespół zobowiązany jest dodatkowo dokonać zgłoszenia zespołu poprzez adres e-mail
organizatora: osir@osir.gorzow.pl
- Zgłoszeń na turniej należy dokonywać w czasie określonym przez Organizatora;
- Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się przed zawodami, w biurze zawodów turnieju;
- Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze
zdjęciem;
- udział w turnieju jest bezpłatny,
- Zespół zgłasza skład w liczbie 3 /trzech/ lub 4 /czterech/ zawodników;
- Zawodnik może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii rozgrywek;
- Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn) z wyjątkiem kategorii
miksów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w
przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa;
- Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju
na podstawie ich dowodów tożsamości/legitymacji szkolnych lub paszportów w przypadku osób
niepełnoletnich;
- Zawodnicy wyrażają zgodę, bez zobowiązań i kompensaty, na publikację, pokazywanie i
wykorzystywanie do celów marketingowych w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu,

nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących
obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą OSiR.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
- Rozgrywki mają na celu popularyzację rozgrywek w koszykówce 3x3;
- Turniej będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn;
- System rozgrywek dla każdej kategorii będzie opracowywany osobno przez organizatorów po
zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem danego
turnieju.

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 rozgrywek 3x3 dla każdej kategorii rozgrywek 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 nie objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje jury d’appel turnieju, w skład
którego wchodzą główny organizator 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 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 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 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 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 pyschotropowych;
- 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)
* Jury d’appel może nakładać wyżej wymienione kary dyscyplinarne, które w przypadku zawodników
posiadających licencje okresowe do rozgrywek PZKosz lub WZKosz w poprzednim, bieżącym lub
przyszłym sezonie rozgrywkowym, mogą dotyczyć również zawieszenia w rozgrywkach 5x5 (dotyczy
rozgrywek ligowych dla każdego cyklu w najbliższym lub trwającym w momencie rozgrywania
turniejów sezonie ligowym).
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
Teren imprezy to obiekt Hali Sportowej przy ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

9. NAGRODY
Nagrody przyznawane w turnieju są kwestią indywidulaną Organizatora i ich ostateczny kształt będzie
zależny od ilości zgłoszonych drużyn.

10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Słowiańskiej 10, NIP 599-000-34-24, adres e-mail:
sekretariat@osir.gorzow.pl, tel. 957287610
2) Kontakt z przedstawicielem administratora danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony
Danych to adres e-mail: kadry@osir.gorzow.pl, tel. 957287612.
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
– art.6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
– art., 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na
administratorze,
– art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
w celach związanych z zatrudnieniem oraz stosunkiem pracy/umową zlecenia i związanych
z nim ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – nie dotyczy,
5) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej –nie dotyczy.
Nadto informujemy, że :
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od daty zakończenia
stosunku pracy (tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
czasookresu przez jaki należy przechowywać dokumenty pracownicze, w przypadku zmiany
tychże przepisów i zmiany czasookresu – zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa),
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz umownym
zawarcia umowy o pracę. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością
nawiązania stosunku pracy (oraz związaną z tym wypłatą wynagrodzeń), zgłoszenia podleganiu
odpowiednim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym
profilowaniu).

