
        

 

Regulamin rozgrywek Basketmania 2019/20 

 

§1. Organizatorzy rozgrywek 

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice z siedzibą w 

Katowicach przy ul. Panwnickiej 114 lok. 2 

2. Oficjalna strona rozgrywek www.projektbasket.pl 

§2. Cel rozgrywek i uczestnicy 

1. Celem rozgrywek Basketmanii jest: 

 wyłonienie najlepszych koszykarskich zespołów Szkół Podstawowych w Katowicach, 

 wyłonienie uzdolnionej koszykarsko młodzieży, która będzie mogła podjąć treningi w 

Katowickich Klubach Sportowych, 

 aktywizowanie środowiska nauczycielskiego i rodzinnego ucznia, 

 przygotowanie młodego człowieka do pełnienia dojrzałych ról społecznych w 

przyszłości. 

2. W rozgrywkach uczestniczyć mogą reprezentacje szkół z terenu miasta Katowice, których 

zgłoszeń do organizatorów dokonują przedstawiciele szkół (dyrektorzy lub nauczyciele WF-u), a 

zgłoszenie drużyny muszą spełniać następujące warunki: 

2.1. Drużyny mogą składać się tylko z zawodników i zawodniczek z klas IV i V szkół 

podstawowych, dopuszczalni są zawodnicy i zawodniczki z klas III szkół podstawowych, 

2.2. Drużyna musi liczyć minimalnie 8 zawodników, a maksymalnie 15 zawodników, 

2.3. Drużyna może zawierać maksymalnie 3 zawodników zgłoszonych do rozgrywek ŚlZKosz i 

trenujących w klubach. 

2.4. Drużyna powinna zawierać minimum 3 dziewczynki. 

§3 System i miejsce rozgrywek 

1. System rozgrywek przewiduje rozgrywkach w trzech etapach: 

1.1. Etap I - turnieje eliminacyjne – rozgrywki w 6 dywizjach podzielnych geograficznie (Południe, 

Południowy-Zachód, Wschód, Północ, Zachód, Centrum), a w każdej z dywizji uczestniczyć 

będą cztery drużyny, mecze turniejowe rozgrywane będę systemem każdy z każdym. 

1.2. Etap II - turnieje półfinałowe - trzy turnieje w 3 konferencjach, w których wystąpią po cztery 

drużyny, mecze turniejowe rozgrywane będą systemem każdy z każdym. 

1.3.  Etap III - turniej finałowy - w którym wystąpi osiem drużyn, które zagrają dwuetapowo – w 

pierwszej kolejności w dwóch grupach po cztery drużyny, a następnie o miejsca 1,3,5 i 7 

zgodnie z klasyfikacją w grupach. 



2. Miejsce rozgrywek: 

2.1. Turnieje grupowe i półfinałowe – w szkołach, które zgłoszą chęć organizacji turnieju i zostaną 

wybrane do jego organizacji przez organizatorów. 

2.2. Turniej Finałowy – hala katowickiego AWF, mecze rozgrywane w dwóch etapach 

3. Terminy rozgrywek: 

3.1. Turnieje grupowe - 20 listopada - 18 grudnia 2019 r., ustalane przez koordynatorów grup. 

3.2. Turnieje półfinałowe – 3 - 28 lutego 2020 r., ustalane przez Projekt Basket 

3.3. Turniej finałowy - 14 marca 2020 r. lub inny termin w marcu 2020 r. 

4. Do turniejów półfinałowych awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy z etapu I, a do 

każdej z grup trafią po dwie drużyny z miejsc pierwszych i po dwie drużyny z miejsc drugich. O 

rozmieszczeniu poszczególnych drużyn w grupach zgodnie z wymienną zadecyduje losowanie. 

5. Do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny z turniejów półfinałowych (6 drużyn) 

oraz dwie najlepsze z miejsc trzecich, a przydział do rozgrywek finałowych będzie następujący: 

5.1. Drużyny zostaną  uporządkowane na przemian do dwóch grup wg końcowego rankingu 

dużych i małych punktów : Grupa 1 – miejsca 1, 3, 5, 7 oraz Grupa 2 -  miejsca 2, 4, 6, 8. 

5.2. O przydziale literowym (A-H) do harmonogramu rozgrywek finału zadecyduje losowanie 

6. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach koszykówki. 

§4 Zasady rozgrywania spotkań. 

1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z zasadni opisanym w przepisach koszykówki z 

uwzględnieniem zasad opisanych w dalszych punktach. 

2. W trakcie spotkania na boisku może przebywać maksimum 2 zawodników trenujących 

koszykówkę. 

3. Czas gry spotkań będzie następujący: 

3.1. Fazy grupowe – 4 kwarty po 6 minut. 

3.2. Turniej finałowy: faz grupowa i mecze o miejsca 5 i 7  - 4 kwarty po 5 minut, mecze o miejsca 

1 i 3 – 4 kwarty po 7 minut.  

3.3. Czas gry będzie mierzony bez zatrzymywania z wyjątkiem końcówki ostatniej kwarty przy 

wyrównanych spotkaniach. 
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