
ZATWIERDZAM: Katowice, dnia        lutego 2020 r. 

…......................

REGULAMIN
Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Piłce Koszykowej

I. CEL ZAWODÓW
1.  Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez rywalizację sportową i udział 
w zawodach.
2.  Popularyzacja  gry  w  Piłkę Koszykową.
3.  Podnoszenie  sprawności  fizycznej  policjantów.
4.  Wyłonienie  najlepszej drużyny województwa śląskiego.
5.  Selekcja  najlepszych  zawodników  do  reprezentacji  garnizonu.

II. ORGANIZATOR
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

III. TERMIN  I  MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniach 17, 19 marca 2020 r. (faza grupowa) i 20 marca 2020 roku (finał) 
w hali sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria” w Bielsku-Białej ul. Bratków 16.

IV.  WARUNKI  UCZESTNICTWA.
1.  W  turnieju  uczestniczą  reprezentacje  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych  Policji  województwa
śląskiego, Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, Biura Spraw Wewnętrznych oraz reprezentacja
Szkoły Policji w Katowicach. 
2. Termin zgłoszenia drużyn do zawodów upływa z dniem 11 marca 2020 r. W zgłoszeniu (wg wzoru)  należy
podać imię  i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika drużyny.  
3.  Warunkiem  startu  policjanta  w  zawodach  jest  brak  przeciwwskazań  lekarskich  i  aktualne  badania

profilaktyczne  (kserokopię  aktualnych  badań  profilaktycznych  zawodnik  powinien  udostępnić
przed startem do wglądu organizatora pod rygorem niedopuszczenia do zawodów)

V. SYSTEM  ROZGRYWEK
1.  W eliminacjach spotkania będą rozgrywane systemem "każdy z  każdym" w grupach.  Zasady awansu  
i system rozgrywania turnieju finałowego uzależniony będzie od ilości startujących drużyn. 
2. Informacja o powyższym zostanie przesłana do zainteresowanych jednostek po terminie zgłoszeń udziału 
w zawodach.
 
VI. KLASYFIKACJA
Przy systemie rozgrywek grupowych, o  zajętym  miejscu  decydują w kolejności:
    -  ilość  zwycięstw
    -  bezpośredni  pojedynek
    -  różnica  punktów
    -  większa  ilość  zdobytych  punktów
    -  losowanie

VII.  WYBRANE  PRZEPISY  GRY OBOWIĄZUJĄCE  W  TURNIEJU
1. Skład  drużyny - do  meczu  można  zgłosić  10 zawodników 
2. Czas  trwania  meczu  -  2 x 10  minut, gra prowadzona w czasie ciągłym. Zatrzymanie czasu może  nastąpić
w przypadku kontuzji lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych o czym decyduje sędzia  prowadzący
spotkanie.
3.  Jeżeli  spotkanie  zakończy  się  wynikiem  remisowym  w  normalnym  czasie  gry,  stosuje  się  dogrywkę   
– 3 minuty bez zatrzymania czasu. 
4. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem
niniejszego regulaminu.



VIII. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
W  turnieju  drużyny  występują  w  jednolitych,  ponumerowanych  strojach  oraz  w  obuwiu  sportowym  
na płaskich podeszwach. 

IX.  NAGRODY
1. Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 otrzymają puchary.
2. Drużyny, które zajęły miejsca od 1 do 6 otrzymają dyplomy okolicznościowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Losowanie drużyn do grup eliminacyjnych odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 12.00 
w hali sportowej w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.                                                                       
 2. Obecność kierowników na losowaniu nie  jest obowiązkowa.                                                                
3. Przed rozpoczęciem meczu kierownik drużyny ma prawo wnioskować o przeprowadzenie weryfikacji 
zawodników. W związku z tym, każdy z uczestników turnieju jest zobowiązany do posiadania przy sobie 
legitymacji służbowej                                                                                                
4. Organizator zapewnia przygotowanie boiska, sędziego oraz pomoc medyczną.                                     
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.                    
6.  W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.                                                              
7.  Zawodnicy biorą udział w turnieju w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Opracowano w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach



jednostka/komórka organizacyjnej KWP w Katowicach

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

Niżej  wymienionych  funkcjonariuszy  wyznaczam  do  reprezentacji  jednostki  i  kieruję  
do  udziału  w   Wojewódzkich  Mistrzostwach  Policji  w  Piłce  Koszykowej,  które  odbędą  
się w dniach 17, 19 marca 2020 r. (faza grupowa) i 20 marca 2020 roku (finał).

L.p. imię  i  nazwisko

1.        ....................................................

2.        ....................................................

3.        ....................................................

itd......

Na kierownika drużyny wyznaczam  ......................................................……………
                                                          /stopień, imię i nazwisko, nr tel. służbowego/.

podpis Kierownika jednostki/
komórki organizacyjnej KWP w Katowicach

.............................................


