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Warszawa, dnia 17 maja 2020r.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 51/2019/2020
dot. Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w sezonie 2019/2020
Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz zawiadamia, że Zarząd PZKosz podjął w dniu 15
maja 2020 r. Uchwałę nr 144/2020 zmieniającą Regulamin MMP w koszykówce 3x3 i odwołującą zapisane
w nim terminy rozgrywek.
Zakładamy, że etap I – rozgrywki wojewódzkie, uwzględniając stwarzane przez Rząd warunki w
zakresie sportu i prawdopodobną możliwość prowadzenia meczów na boiskach otwartych, mógłby zostać
rozegrany jeszcze w czerwcu. Rozegranie kolejnych etapów na szczeblu centralnym (półfinały i finały)
nastąpi po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich.
Wyrażamy nadzieję, że rozgrywki w koszykówce 3x3 na boiskach otwartych będą dla klubów
doskonałą okazją do sukcesywnego wchodzenia w rytm zająć sportowych po kilkumiesięcznym okresie
ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19.
Zwracamy się więc z prośbą o wznowienie przygotowań do przeprowadzenia rozgrywek
wojewódzkich i w przypadku zaistnienia możliwości prawnych, rozegranie turniejów na boiskach
otwartych.
Poniżej przypominamy podstawowe zasady MMP 3x3 obowiązujące w sezonie 2019/2020.
1. Udział
1) W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w kategoriach:
- U23 (ur. w latach 1997 – 2004),
- u17 (ur. w latach 2003 – 2005).
2) Każdy klub, posiadający licencję klubową PZKosz, może zgłosić dowolną liczbę drużyn
składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje zawodnika uprawniające do gry w
koszykówkę oraz licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 5x5 w sezonie
2019/2020. Zgłoszenie imienne do rozgrywek klub składa do właściwego terytorialnie WZKosz na
druku – Zał. 17b do Regulaminu Cykli.
3) Wszyscy zawodnicy spełniający powyższe warunki posiadać będą również w systemie ESOR
licencje do rozgrywek 3x3.
4) Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do właściwego
terytorialnie WZKosz na druku – Zał.4 do RWS.
5) Zawodnik nie posiadający licencji okresowej na sezon 2019/2020 może wystąpić o licencję 3x3
do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku – Zał. 9a do Regulaminu Cykli wraz z
zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – Zał. 5 do RWS.
6) Zawodnik posiadający licencję okresową do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za
zgodą tego klubu, wystąpić o licencję 3x3 do innego klubu i składa do WZKosz, właściwego
terytorialnie dla tego klubu wniosek wg. Zał. 9a do RC.
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7) Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą posiadać konta na
platformie https://play.fiba3x3.com.
2. System rozgrywek
1) Etap I. Rozgrywki wojewódzkie lub międzywojewódzkie – udział minimum 4 zespoły.
Organizatorem jest WZKosz, który po przeprowadzeniu rozgrywek ma obowiązek przesłać na
adres rozgrywki@pzkosz.pl kolejność drużyn (Zał. 13a) oraz zgłoszenie do rozgrywek
centralnych (Zał. 14a) w każdej kategorii. Do rozgrywek centralnych awansują po 2 zespoły
(kobiety) oraz po 4 zespoły (mężczyźni).
2) Etap II – półfinały, termin do ustalenia,
3) Etap III – finały, najpóźniej do 31 października 2020r.
Wnioski o przyznanie organizacji turniejów półfinałowych i finałowych należy przesyłać na
adres rozgrywki@pzkosz.pl na drukach – Zał.16c do RC.
Pozostałe informacje dotyczące rozgrywek zawarte są w Regulaminie Cyklu Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Koszykówce 3x3.
W załączeniu przekazujemy:
- Regulamin Cyklu,
- Zał. 4 (wniosek o licencję stałą PZKosz)
- Zał. 5 (zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych)
- Zał. 9a (wniosek o licencję 3x3)
- Zał. 13a (kolejność drużyn)
- Zał. 14a (zgłoszenie drużyn do rozgrywek centralnych)
- Zał. 16c (wniosek o organizację turnieju)
- Zał. 17b (zgłoszenie imienne drużyny)
- Oficjalne Przepisy gry w koszykówkę 3x3

Z poważaniem,

Otrzymują:
 Wojewódzkie Związki Koszykówki
 Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz
 Redakcja PZKosz.pl
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