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WYTYCZNE DLA PROMOTORÓW DO OGRANIZACJI 
TURNIEJÓW 3x3 QUEST W 2020 ROKU 

 
1. Informacje ogólne 

 
QUEST to jedna z form organizacji turniejów 3x3 wspieranych przez 
FIBA. W ramach współpracy z FIBA można otrzymać licencję na 
organizację turniejów serii WORLD TOUR MASTERS, CHALLENGER, 
QUEST oraz SATTELITE.  
 
QUEST charakteryzuje się tym, że w ramach cyklu rozgrywane są 
turnieje kwalifikacyjne (teoretycznie dowolna ilość) oraz turniej 
finałowy. Zwycięzca turnieju finałowego otrzyma prawo gry w turnieju 
z cyklu WORLD TOUR MASTERS (turniej główny lub turniej 
kwalifikacyjny w zależności od decyzji FIBA). 
 
Polski Związek Koszykówki od 2015 roku zorganizował 5 edycji 
turniejów QUEST.  
 
Turnieje QUEST mają status Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w 
kategoriach OPEN. 
 

2. QUEST w Polsce 
 
Do tej pory turnieje QUEST wyglądały następująco: 
 

Rok Turnieje kwalifikacyjne Turniej finałowy 

2015 
Opole, Szczecin, Wałbrzych,  

Gorzów Wielkopolski 
Łódź 

2016 
Opole, Gorzów Wielkopolski, Rumia, 

Dąbrowa Górnicza, Toruń 
Łódź 

2017 
Konin, Toruń, Gorzów Wielkopolski, 

Katowice, Ostrów Mazowiecka 
Poznań 

2018 
Ostrów Mazowiecka, Lublin, Gdynia, 

Toruń, Mrągowo 
Katowice 

2019 
Łódź, Ostrów Mazowiecka, Grudziądz, 

Toruń, Lublin 
Gdańsk 
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3. Turnieje kwalifikacyjne i ich terminy 
 
Turniej kwalifikacyjny może przyjąć formułę jednodniowego lub 
dwudniowego turnieju. Turniej musi być rozgrywany na zasadach FIBA 
3x3 ENDORSED. Turniej jest rozgrywany na zewnątrz (outdoor). 
 
Organizatorami turniejów kwalifikacyjnych 3x3 QUEST w 2020 roku 
będą promotorzy (kluby, WZKosze, stowarzyszenia), które wyrażą chęć 
organizacji takiego turnieju we wskazanym przez siebie mieście na 
warunkach określonych przez PZKosz. 
 
Turnieje kwalifikacyjne mogą być rozgrywane w okresie od 1 maja do 
31 lipca 2020. 
 

4. Turniej finałowy i jego termin 
 
Turniej finałowy zostanie rozegrany w formule dwudniowej. 
Pierwszego dnia faza grupowa, drugiego dnia faza play-off. W turnieju 
biorą udział drużyny, które uzyskały awans z poszczególnych turniejów 
kwalifikacyjnych. Turniej rozgrywany jest na zasadach FIBA 3x3 
ENDORSED. 
 
Organizatorem turnieju finałowego 3x3 QUEST w 2020 roku jest Polski 
Związek Koszykówki. 
 
Turniej finałowy odbędzie się w dniach 8-9 lub 15-16 sierpnia 2020. 
 

5. Kategorie 
 
Kategorie wiekowe wspierane przez FIBA: OPEN, U23, U18 – ma to 
związek z rankingiem FIBA. 
 
Kategorie sugerowane przez PZKosz: OPEN, U23, U18, U15, U13 – ma to 
związek z przydzielaniem punktów w poszczególnych kategoriach. 

 
Podczas turniejów kwalifikacyjnych wymagane jest aby promotor 
zorganizował kategorie OPEN M oraz OPEN K. Organizacja dodatkowych 
kategorii zależy od promotora. 
 
Minimalna ilość drużyn w poszczególnych kategoriach musi wynosić 12 – 
dla OPEN M oraz 4 – dla OPEN K. 
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6. Poziomy turniejów 
 

 
 
Poziom turniejów kwalifikacyjnych OPEN M to fioletowy (6). 
 
Poziom turnieju finałowego OPEN M to brązowy (7). 
 
Warunkiem uzyskania odpowiedniego poziomu jest spełnienie 
wszystkich wymogów (minimum 12 drużyn, wszystkie drużyny z 
potwierdzonymi kontami zawodników, minimum 50% zawodników w 
danym przedziale wiekowym) – dotyczy to wszystkich kategorii. 
 
Szczegółowe wytyczne można znaleźć tutaj:  
https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Ranking-Guide-Full.pdf 
 

http://www.pzkosz.pl/
https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Ranking-Guide-Full.pdf


 

 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa 
Tel./fax. +48 22 836 38 00  
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl 
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466 
 

 

7. Koszty organizacyjne 
 
PZKosz pokryje pełen koszt licencji za organizację turniejów QUEST do 
FIBA, a także koszt wyjazdu zwycięzcy turnieju finałowego na 
wskazany przez FIBA turniej WORLD TOUR MASTERS. 
 
PZKosz nie pobiera od promotorów żadnych opłat. Promotor jednak 
zobowiązany jest spełnić wymagania PZKosz podane w punkcie 9. 
Promotor pokryje wszelkie koszty związane z organizacją turnieju oraz 
ewentualnymi nagrodami finansowymi. 
 
PZKosz wesprze promotora w kwestiach organizacyjnych turnieju. Co 
najmniej jedna osoba z ramienia PZKosz będzie obecna na każdym 
turnieju kwalifikacyjnym i będzie nadzorować jego przebieg oraz 
poprawność wprowadzenia danych do systemu. 
 
Każdy promotor, którego turniej zostanie włączony do cyklu QUEST 
otrzyma 4 nowe piłki WILSON 3x3 do rozgrywania turnieju.  
 

8. Nagrody finansowe 
 
Promotor może we własnym zakresie ustalić wysokość nagród. PZKosz 
nie będzie ingerował w wysokość nagród finansowych przekazywanym 
zwycięzcom poszczególnych turniejów kwalifikacyjnych.  
 

9. Wytyczne do organizacji turniejów kwalifikacyjnych 
 

• Turniej musi zostać przeprowadzony poprzez konto PZKosz na 
platformie EVENT MAKER – PZKosz udostępni dostęp do konta 
promotorowi, 
 

• Rozgrywanie turniejów w warunkach outdoor na przystosowanym 
do koszykówki 3x3 rozkładanym boisku w wymiarze 16x12 
metrów (wymiar boiska 15x11 metrów oraz jednometrowy pas 
bezpieczeństwa dookoła boiska) – w przypadku złej pogody turniej 
może zostać przeniesiony lub dokończony w hali, 

 

• Zapewnienie hali rezerwowej na wypadek złej pogody, 
 

• Na boisku głównym kosze najazdowe z przezroczystą tablicą i 
obręczą uchylną, 
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• Używanie zegara (tablica/monitor) pokazującego punkty drużyn, 
faule zespołów, odmierzającego czas główny meczu, 

 

• Używanie zegara czasu akcji (12 sekund), 
 

• Minimalna ilość drużyn w kategorii OPEN M – 12 drużyn (poniżej 
tej liczby spada poziom turnieju), 

 

• Minimalna ilość drużyn w kategorii OPEN K – 4 drużyny, 
 

• Sędziowie w formacie: 2 sędziów boiskowych oraz 2 sędziów 
stolikowych – na każdym boisku, gdzie będą rozgrywane kategorie 
OPEN powyższy standard musi być zachowany. Sędziowie 
boiskowi muszą zostać zaaprobowani przez PZKosz, 

 

• Zapewnienie, że przed zatwierdzeniem turnieju wszystkie 
drużyny są poprawnie zgłoszone do turnieju a wszyscy zawodnicy 
mają potwierdzone konta na platformie play.fiba3x3.com (PZKosz 
udzieli pomocy promotorowi),  

 

• Przekazanie informacji do PZKosz w ciągu 24 godzin od 
zakończenia turnieju w formie pisemnej o drużynie 
zakwalifikowanej do turnieju finałowego (imiona, nazwiska, daty 
urodzenia, nr kontaktowe do zawodników), 

 

• Przesłanie pocztą do PZKosz wypełnionych protokołów z turnieju 
(w przypadku korzystania z protokołów w wersji papierowej), 

 

• Zapewnienie, że drużyny występujące podczas turniejów będą 
posiadały swoje jednolite stroje wraz z numerami zawodników, 

 

• Podpisanie z PZKosz umowy dotyczącej współorganizacji turnieju 
kwalifikacyjnego. 
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10.  Zasady przyznania prawa do organizacji turnieju 
 
PZKosz planuje przydzielić licencję na organizację turnieju QUEST 
maksymalnie 12 promotorom. W przypadku zgłoszenia się większej 
liczby zainteresowanych, PZKosz podejmie decyzję, które turnieje 
otrzymają status turnieju kwalifikacyjnego QUEST. W przypadku 
mniejszej liczby zgłoszeń istnieje możliwość przydzielenia promotorom 
dwóch terminów do organizacji turniejów kwalifikacyjnych. 
 
Termin zgłoszeń to 31 marca 2020 r. Zgłoszeń należy dokonywać 
poprzez wysłanie załączonego, wypełnionego formularza na adres 
3x3@pzkosz.pl. 
 

11.  Zasady awansu do turnieju finałowego 
 
PZKosz planuje przydzielić jedno miejsce z każdego turnieju 
kwalifikacyjnego w turnieju finałowym. Oznacza to, że zwycięzcy 
wybranych turniejów kwalifikacyjnych awansują do turnieju 
finałowego. 
 
W turnieju finałowym udział weźmie maksymalnie 16 zespołów w 
każdej kategorii. PZKosz ma prawo do przyznania 4 dzikich kart wg 
uznania biorąc pod uwagę czynniki sportowe i organizacyjne. 
 

12.  Kalendarz imprez  
 

Terminy imprez 3x3 będą pojawiać się w kalendarzu pod poniższym 
linkiem: 
https://teamup.com/ksb74bp97vguim8z7r 
 
Zwracamy się prośbą o przesyłanie planowanych terminów turniejów 
3x3 na adres mailowy 3x3@pzkosz.pl. Pozwoli to kontrolować 
promotorom jakie turnieje odbywają się w danym terminie – pomoże 
uniknąć kolizji terminów turniejów, które odbywają się w okolicy. 
 

13.  Przepisy do gry w koszykówkę 3x3  
 
Aktualne i obowiązujące przepisy do gry w koszykówkę 3x3 można 
znaleźć tutaj: 
https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-basketball-rules-full-version.pdf 
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