
                                                                                                

 

 

  

 

 

 

 

Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA” serdecznie zaprasza i informuje, że w dniu 03.12.2022 

(sobota) rozegrany zostanie na salach sportowych Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu ul. 

Galileusza 14 

 

GWIAZDKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI  
im. Katarzyny Tomczak 
dla chłopców rocznik 2012 i młodsi 

 

W turnieju przewidujemy udział 6 (w tym dwie drużyny MKK Pyra Poznań) drużyn podzielonych 

w pierwszym etapie na dwie grupy po trzy zespoły, po fazie grupowej dla drużyn z miejsc 1 i 2 

mecze o miejsca systemem „na krzyż”, dla drużyn z miejsc 3 jeden mecz o miejsca 5-6 – każda 

drużyna rozegra w turnieju na pewno trzy mecze, a drużyny z miejsc 1 i 2 w obu grupach po 

cztery mecze. 

   

Zgłoszenia: 

do dnia 15.11.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   

biuro@pyra.com.pl 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru drużyn biorących udział w turnieju bez względu 

na kolejność zgłoszeń poszczególnych zespołów. 

 

Wpisowe do turnieju dla drużyny wynosi 250,00 zł. 

 

Szczegółowy komunikat organizacyjny zawierający podział na grupy turniejowe oraz godzinowy 

harmonogram turnieju zostanie przesłany do uczestniczących drużyn do dnia 23.11.2022 r. 

 

Potwierdzeniem udziału drużyny w turnieju jest wpływ opłaty za wpisowe na konto bankowe 

podane poniżej do dnia 23.11.2022 . 

 

Młodzieżowy Klub Koszykówki „PYRA” 

konto do wpłat: 

BGZ BNP PARIBAS S.A. 

14 1750 0012 0000 0000 3258 3218 

 

Organizacja turnieju: 

Turniej zostanie rozegrany według następujących zasad: 

- systemem rozgrywek: dwie grupy po 3 zespoły, w grupach mecze „każdy z każdym”, po  

   rozegraniu spotkań grupowych mecze „na krzyż” : A1 – B2; A2 – B1 oraz mecz o miejsca 5-6 



   A3 – B3; następnie mecze o miejsca 1-2 zwycięzcy A1-B2/A2-B1 i o miejsca 3-4 pokonani  

   A1-B2/A2-B1, 

- 4 x 8 minut (czas zatrzymywany), 

- w przypadku remisu w normalnym czasie gry, dogrywka 2 minuty czystej gry, jeżeli w dalszym  

  ciągu mamy remis w meczu, gramy do pierwszego punktu zdobytego  przez jedną z drużyn, 

- po popełnieniu czterech przewinień osobistych zawodnik musi opuścić boisko bez prawa  

  powrotu do gry w danym meczu, 

- przepisy dotyczące  gry zawodników: w dwóch pierwszych kwartach meczu gra dwóch  

  różnych piątek, w trzeciej i czwartej kwarcie piątki według uznania trenera, jedenasty i  

  dwunasty zawodnik drużyny może wejść do gry w dowolnym momencie, w przypadku kontuzji  

   lub popełnienia przez zawodnika czterech przewinień w dwóch pierwszych kwartach meczu  

   MUSI on zostać zastąpiony przez zawodnika, który nie występował na boisku w tych  

  częściach spotkania, chyba że drużyna liczy tylko 10 zawodników. Zasada ogólna :  

  zawodnik w dwóch pierwszych kwartach przebywa na boisku tylko w czasie trwania  

  jednej z nich. 

- kosze zawieszone na wysokości 2,60 metra, spotkania rozgrywane piłką nr 5 

- obowiązują przepisy PZKosz ( z wyjątkiem zasady jeden czas dla trenera w każdej kwarcie,  

   czasy nie wykorzystane nie przechodzą na kolejne okresy gry ) 

- nie ma pomiaru 24 sek, czas na rozegranie akcji zespołu wg uznania sędziów  boiskowych. 

 

 

Nagrody: pamiątkowe puchary i dyplomy, wyróżnienia dla najlepszych zawodników w zespołach 

i słodkie niespodzianki dla wszystkich uczestników. 

 

 

Organizatorzy zapewniają napoje i obsługę medyczną podczas turnieju. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 KOMITET ORGANIZACYJNY                  


