
                
 

 

 

STREETBALL CHALLENGE  

POWIATU GOSTYŃSKIEGO   

21.06.2014r. 

Cel : Popularyzacja piłki koszykowej w naszym mieście 

Dla kogo?: Wszystkie kategorie wiekowe 

Miejsce : Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu 

Organizator : Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Powstańców Wielkopolskich  w Gostyniu 

Regulamin 

1. Za zdobyty kosz przyznawany jest 1 pkt oraz 2 pkt za rzut zza linii 6,25 m (6,75m 

w przypadku nowego boiska) od osi symetrii kosza.  

2. Zespól składa się z dwóch osób. Może być również dwóch zawodników rezerwowych.  

Mecze rozgrywane będą na czas:10 minut lub do 16 punktów. W przypadku remisu 

następuje 3 minutowa dogrywka.  

3. W przypadku, gdy dogrywka nie zdecyduje o zwycięstwie następuje seria rzutów 

wolnych (zawodnicy rzucają na przemian, do pierwszej przewagi w serii).  

4. O tym, która drużyna rozpoczyna mecz decyduje rzut monetą. 

5. Po zdobyciu kosza piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. 

6. Na początku każdej akcji zawodnik z piłką musi wyjść z nią poza linię rzutu za 2 pkt. 

Zasada ta obowiązuje przy rozpoczęciu gry, stracie piłki (przechwycie), zebraniu 

przez drużynę przeciwną, wznowieniu gry po zdobytym koszu. 

7. Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona. Zmiany można dokonać 

jedynie w czasie przerwy w grze lub po zdobyciu kosza. Na boisku może przebywać 

wyłącznie 2 zawodników jednej drużyny. 



                
 

 

 

8. Każdej drużynie przysługują dwie 30-sekundowe przerwy na żądanie, czas ten jest 

wliczany w grę. Zegar zatrzymuje się jedynie, jeżeli drużyna bierze czas podczas 

ostatnich trzech minut gry. 

9. Podczas gry liczone są przewinienia zespołu. Po przekroczeniu 11 przewinień przez 

jeden z zespołów, w przypadku faulu przy rzucie, przyznawany jest rzut osobisty dla 

zawodnika faulowanego. Po rzucie gra powinna toczyć się bez przerwy, czyli 

zawodnicy obu drużyn stoją na odpowiednich miejscach przy ‘trumnie’ i w przypadku 

niecelnego rzutu, gra toczy się normalnym trybem. Za zawodników 

uprzywilejowanych pozycją bliżej kosza uważa się zawodników drużyny nie 

wykonującej rzutu osobistego.  

10. Wszystkie spotkania powinny rozgrywać się w zasadach „fair play”. Ostateczna 

decyzja w kwestiach spornych należy do organizatora. 

11. Złośliwe faule, brutalne zagrania lub gra niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami gry 

w koszykówkę będą karane jednym rzutem z linii rzutów osobistych oraz 

przekazaniem piłki drużynie pokrzywdzonej. 

12. Należy dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów, w imię 

przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. 

13. Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas meczu może 

doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju. Decyzję taką podejmuje organizator. 

14. Złośliwy faul bądź „przepychanki” niezgodne z duchem sportowej rywalizacji, są 

karane natychmiastowym wykluczeniem zawodnika z turnieju. 

15. Wszystkie zasady gry nie ujęte regulaminem są zgodne z przepisami PZKosz.  


