
                           
STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE 

Borzęcin Duży, 22.06.2019 
 

REGULAMIN TURNIEJU 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy "STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE” jest GOSiR Stare Babice. 
2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL 

Turniej " STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE” posiada oficjalny status „FIBA 3x3 Endorsed 
Event”, tzn. jest klasyfikowany w międzynarodowym rankingu FIBA 3x3. Celem imprezy jest 
propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzacja koszykówki 
ulicznej 3x3 oraz aktywizacja mieszkańców gm. Stare Babice. 
3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU 

22 czerwca 2018, Strefa sportu w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. W przypadku złych 
warunków pogodowych turniej zostanie rozegrany w hali, o czym drużyny zostaną poinformowane z 
wyprzedzeniem. 
4. KATEGORIE ROZGRYWEK 

Kategoria MEN OPEN: dla zawodników powyżej 16. roku życia (maksymalnie 32 zespołów). 
Kategoria WOMEN OPEN: dla zawodniczek powyżej 15. roku życia (maksymalnie 8 zespołów). 
5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA 

Do turnieju może się zgłosić każdy zespół, który posiada konto lub utworzy je i dokona rejestracji 
poprzez play.fiba3x3.com w oparciu o stosowny formularz dostępny w systemie. 
Zapisy będą się odbywały do 20.06.2018. 
Rejestracja drużyny wiążę się z uiszczeniem opłaty startowej w wysokości 60 zł na konto bankowe. 
Nr konta zostanie przesłany mailem wraz z potwierdzeniem rejestracji drużyny w turnieju.    

Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w Biurze Zawodów turnieju na terenie Strefy 
sportu. 
Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem. 
Po zakończeniu weryfikacji każdy zespół otrzyma pakiet startowy.  
Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn). 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zgłoszonego zespołu w przypadku, kiedy nazwa 
zespołu jest obraźliwa. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie 
trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości. 
Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju 
zgłoszą się minimum 4 zespoły. 
 



6. SYSTEM ROZGRYWEK 

Każda kategoria zostanie rozegrana wg systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych zespołów. 
System rozgrywek dla każdej kategorii zostanie opracowany przez organizatorów po zamknięciu 
zgłoszeń i opublikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem turnieju. 
7. PRZEPISY I ZASADY GRY 

Mecze w turnieju " STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE” rozgrywane będą w oparciu o 
aktualne przepisy gry FIBA 3x3. 
Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami FIBA 3x3 firmy Wilson w rozmiarze 6. 
Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry FIBA 3x3 podejmuje sędzia zawodów. 
Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 
W sprawach nie objętych przepisami gry FIBA 3x3 decyzje podejmuje Sędzia Główny 
turnieju. Jego decyzje 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 Sędzia 
Główny turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego w danym 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 z turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego 
zespołu jako walkowery na korzyść zespołów przeciwnych. 

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 zażywanie środków odurzających i 

psychotropowych; 
• za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
• za zaśmiecanie terenu imprezy; 
• za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju. 

9. NAGRODY 

Nagrodami w poszczególnych kategoriach będą  karty na zakupy w sklepie Kicks Store o 
następujących wartościach:  
 
Kategoria MEN OPEN: 

• 1 miejsce: 4x 400 zł 
• 2 miejsce: 4x 250 zł 
• 3 miejsce: 4x 150 zł 

 
Kategoria WOMEN OPEN: 

• 1 miejsce: 4x 300 zł 
• 2 miejsce: 4x 200 zł 
• 3 miejsce: 4x 100 zł 

 



10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W ZW. Z 
REALIZACJĄ TURNIEJU STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE 2019 – 22.06.2019 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych uczestników turnieju STARE BABICE 3x3 STREETBALL 
CHALLENGE 2019 jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonkach-Parceli, 
przy ul. Południowej 2B, 05-082 Stare Babice, który reprezentuje Dyrektor GOSiR St. Babice. 

• Wyznaczyliśmy Inspektora Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach 
dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod.gosirstarebabice@gmail.com 

• Dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą wyłącznie w celu  przeprowadzenia 
ww.  imprezy, w tym realizacji przyznania nagród.  

• Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem 
w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia turnieju STARE BABICE 3x3 
STREETBALL CHALLENGE 2019. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

• Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na łamach strony 
internetowej, serwisów społecznościowych i w informacjach medialnych w celu promocji 
imprezy GOSiR Stare Babice. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów 
sportowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do 
dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania danych. 

• W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOSiR St. 
Babice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

• Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
uczestnictwa w turnieju STARE BABICE 3x3 STREETBALL CHALLENGE 2019. 

• Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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