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KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 54/2019/2020 
 

dot. systemu i terminarza rozgrywek centralnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski U18 i U16  
oraz U23  U17 w koszykówce 3x3 

 
Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz podaje system i terminarz rozgrywek 

centralnych U18 i U16 w sezonie 2019/2020, które są uzupełnieniem  Regulaminu Cyklu Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski zmienionego Uchwałą Zarządu PZKosz nr 148 z dnia 4 czerwca 2020r. oraz nowe 

zasady rozgrywek MMP w koszykówce 3x3. 

 

1. MMP U18K, U18M, U16K i U16M 

Udział drużyn 

W rozgrywkach centralnych w cyklach U18K, U18M, U16K i U16M biorą udział po dwie najlepsze drużyny z 

czterech najwyżej sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz oraz po jednej drużynie z 

pozostałych stref, zgłoszone przez wiodące w strefach WZKosz-e   do dnia 31 lipca 2020 r.  

W tym samym terminie należy przesłać do Wydziału Rozgrywek zgłoszenia klubów (zał. 15) oraz składy 

imienne drużyn (zał. 17). W rozgrywkach centralnych mogą brać udział zawodnicy danego klubu posiadający 

licencje uprawniające do gry w określonym cyklu w sezonie 2019/2020. Zawodnik, który zmieni barwy 

klubowe po 30 czerwca może brać udział tylko w barwach klubu, który reprezentował w sezonie 2019/2020.  

 

System rozgrywek 

Rozgrywki centralne przeprowadzone zostaną w formie jednego turnieju finałowego z udziałem 12 drużyn 

które podzielone zostaną na 4 grupy eliminacyjne po 3 zespoły. 

Grupy eliminacyjne 

Losowanie wyłoni cztery grupy, w każdej znajdą się trzy drużyny, po jednej z każdego koszyka: 

koszyk 1 - drużyny z pierwszych miejsc w czterech najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz  

koszyk 2 - drużyny z pierwszych miejsc z pozostałych stref 

koszyk 3 - drużyny z drugich miejsc w czterech najwyżej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz. 

Drużyny z jednej strefy nie mogą się znaleźć w tej samej grupie. 
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Losowania grup eliminacyjnych odbędzie się we wtorek 4 sierpnia o godz. 14,00 w siedzibie PZKosz i 

będzie transmitowane na kanale YouTube PZKosz. 

Zespoły które zajmą w grupach dwa pierwsze miejsca awansują do ćwierćfinałów i rozgrywają mecze: 1.A1-

B2, 2.A2-B1, 3.C1-D2, 4.C2-D1 a następnie zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych grają w półfinałach 1 – 2 i 3 – 

4. Zwycięzcy tych meczów grają o 1 miejsce a pokonani o 3. Podobnie pokonani o miejsca 5 – 8. Zespoły z 3 

miejsc w grupach grają o miejsca: A3 – B3 i C3 – D3 a następnie zwycięzcy o 9 a pokonani o 11 miejsce. 

 

Terminy 

Terminy turniejów w strefach z udziałem zawodników SMS – do indywidualnego uzgodnienia z dyrekcjami. 

Terminy zgłoszeń drużyn do rozgrywek centralnych – 30 lipca 2020 r. 

Terminy  turniejów finałowych: 

U18K – 1 6.09.20 

U18M – 8 – 13.09.20  

U16K – 15 – 20.09.20 

U16M – 22 – 27.09.20  

 

Miejsca i organizatorzy turniejów 

Organizatorzy turniejów wybrani zostaną przez Komisję PZKosz w dniu 4 sierpnia spośród otrzymanych 

wniosków które należy przesyłać na druku (Zał.16a) do dnia 31 lipca 2020 roku na adres rozgrywki@pzkosz.pl  

Koszty sędziów boiskowych i komisarzy ponosi PZKosz. 

 

2. MMP U23K, U23M, U17K i U17M w koszykówce 3x3 

 

Udział drużyn 

W rozgrywkach centralnych MMP w koszykówce 3x3 biorą udział: 

- U23M i U17M po trzy najlepsze drużyny z czterech najwyżej sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału 

Szkolenia PZKosz oraz po dwie drużyny z pozostałych stref,  

- U23K i U17K – po dwie drużyny z każdej strefy, 

zgłoszone przez wiodące w strefach WZKosz-e do dnia 31 lipca 2020 r.  

W tym samym terminie należy przesłać do Wydziału Rozgrywek zgłoszenia klubów (zał. 15) oraz składy 

imienne drużyn (17b). Szczegółowe zasady udziału zawodników określa Regulamin Cyklu MMP w koszykówce 

3x3. 

mailto:rozgrywki@pzkosz.pl


 

 

 

 

WYDZIAŁ ROZGRYWEK DEPARTAMENTU SPORTU 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Polski Związek Koszykówki  3 

ul. Ciołka 12 

01-402 Warszawa 

Tel./fax. 22 836 38 00 

www.pzkosz.pl 

System rozgrywek 

Rozgrywki centralne przeprowadzone zostaną w formie jednego turnieju finałowego z udziałem 20 drużyn 

męskich i 16 drużyn żeńskich. 

Termin i miejsce turniejów finałowych 

Turnieje finałowe planowane są do rozegrania w dniach 28 – 30 sierpnia 2020 roku w Gdyni. 

 

W załączeniu: 

- druk zgłoszenia klubu (zał. 15),  

- zgłoszenie imienne (zał. 17 i 17b), 

- druk aplikacji o przyznanie organizacji turnieju finałowego MMP (zał. 16a). 

 

                                                                   

  

Otrzymują: 

 Wojewódzkie Związki Koszykówki  
 Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz  
 Pełnomocnik Zarządu ds. Komisarzy  
 Przewodniczący Komisji Rozgrywek  
 Wydział Sędziowski PZKosz  
 Redakcja PZKosz.pl 

 


