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L.dz. 098/WR/20           Warszawa, 12 sierpnia 2020 r. 
 

 
KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 64/2019/2020 

 
Dot.  finałów MMP w koszykówce 3x3 

 

 

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki informuje, że 

zgodnie z Komunikatem WR nr 54/2019/2020 oraz Komunikatem WR nr 59/2019/2020, finały 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, w cyklach U23K, U23M, U17K i U17M 

zostaną rozegrane w dniach 29 i 30 sierpnia w Gdyni.  

W cyklach U23K i U17K grać będzie po 16 drużyn a w cyklach U23M i U17M, po 20 

drużyn. Wykaz drużyn zawarty został w Komunikacie WR nr 55. 

Organizatorzy: 

- Polski Związek Koszykówki 

- Gdyńskie Centrum Sportu 

Miejsce rozgrywek – parking pomiędzy halą „Arena Gdynia” a galerią handlową „Riviera” 

(https://goo.gl/maps/GudyybomosBz4JVX7) w Gdyni. 

Rozgrywki dla U17 M zaplanowane są w godzinach 10:00-18:30 w sobotę.  
Weryfikacja w godz. 8:30-9:30. 
 
Rozgrywki dla U17 K zaplanowane są w godzinach 10:40-17:40 w sobotę.  
Weryfikacja w godz. 9:45-10:15. 
  
Rozgrywki dla U23 M zaplanowane są w godzinach 10:00-17:30 w niedzielę.  
Weryfikacja w godz. 8:30-9:30. 
 
Rozgrywki dla U23 K zaplanowane są w godzinach 10:40-16:40 w niedzielę.  
Weryfikacja w godz. 9:45-10:15. 
 
Jest to ramowy harmonogram Mistrzostw, który, w zależności od sytuacji może ulec 
skróceniu/wydłużeniu. 
 
Ostateczny termin przesłania do Wydziału Rozgrywek zgłoszeń imiennych na drukach nr 
17b, zawierające dane 6 zawodników ustala się na 21 sierpnia 2020 r., a składy 4 
osobowe należy podać najpóźniej do 27 sierpnia. 
 
Do weryfikacji kapitanowie drużyn przedstawiają składy czteroosobowe wraz z 
dokumentami tożsamości zgłoszonych zawodników oraz badaniami lekarskimi. 

http://www.pzkosz.pl/
https://goo.gl/maps/GudyybomosBz4JVX7
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W sobotę w godzinach 14:00-15:00 jest przerwa z uwagi na imprezy towarzyszące 

organizowane przez GSC (mecz VIP), pokaz/ konkurs wsadów, konkurs rzutów z dystansu. 

  

W niedzielę zaplanowany jest mecz ASSECO ARKA GDYNIA – POLPHARMA STAROGARD GDAŃSKI. 

Godzina nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie 18:00 lub 18:30 tak aby uczestnicy 

turnieju mogli dotrzeć swobodnie na mecz. PZKosz  będzie dysponować pulą biletów dla 

uczestników turnieju. 

  

Każdy zespół otrzyma koszulki turniejowe, w których będzie musiał zagrać (wymóg sponsora 

turnieju). Turniej rozgrywany będzie piłkami 3x3 marki SPALDING na oficjalnych 

nawierzchniach dedykowanych do koszykówki 3x3. W przypadku złej pogody do dyspozycji 

będą dwie hale. 

  

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.  Istnieje możliwość 

uzyskania  informacji odnośnie tańszych noclegów (hostele, itd.) – prośba o kontakt 

Informacją Turystyczną w Gdyni (gcit@gdynia.pl).  Obok miejsca rozgrywania turnieju jest 

duża galeria handlowa (Riviera) gdzie jest mocno rozbudowany foodcourt. 

  

System rozgrywek – taki sam w każdym cyklu. 

Uczestniczące zespoły w każdym cyklu podzielone zostaną na grupy przez system FIBA 3x3 na 

podstawie punktów zgłoszonych zawodników. W rozgrywkach mężczyzn 4 grupy po 5 drużyn, 

w kobiecych 4 grupy po 4 drużyny. W grupach mecze każdy z każdym. 

Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów (8 drużyn), zwycięzcy tych 

meczów awansują do półfinałów a następnie rozgrywane są mecze o 3 miejsce (przegrani) i 

finał o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów). 

Zespoły które zakończyły udział po rozgrywkach grupowych (miejsca 9 – 16 kobiet oraz 9 – 20 

mężczyzn będą sklasyfikowane według zasad FIBA. 

 

http://www.pzkosz.pl/
mailto:gcit@gdynia.pl
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Podział na grupy oraz terminarze spotkań poszczególnych cykli dostępne będą na platformie 

FIBA 3x3  (http://play.fiba3x3.com) wpisując nazwę eventu - Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski.  

Dla ułatwienia, 

U17: https://play.fiba3x3.com/events/4ece442e-543c-401b-937d-820f147b7bd5 

U23: https://play.fiba3x3.com/events/41fd7135-389d-42ec-b7f2-e16e269cbfe2 

 

Wprowadzenie eventu na platformę 3x3 i wprowadzenie zawodników do systemu FIBA 3x3 

nastąpi przez pracownika PZKosz (po stronie zawodników będzie tylko konieczność założenia 

kont – dotyczy tych, którzy jeszcze nie posiadają).  

  
W załączeniu terminarze dla poszczególnych kategorii oraz instrukcja jak zakładać konta. 
 

 

       

 

                                           

 

Otrzymują: 

 Wojewódzkie Związki Koszykówki 

 Zainteresowane kluby 

 Członek Zarządu PZKosz ds. Rozgrywek  

 Wydział Sędziowski PZKosz 

 Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz 

 Redakcja PZKosz.pl 
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