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1. Informacje ogólne 
 

QUEST to jedna z form organizacji turniejów 3x3 wspierana przez FIBA. W ramach 
współpracy z FIBA można wykupić licencję na organizację turniejów serii WORLD 
TOUR MASTERS, CHALLENGER, SUPER QUEST, QUEST oraz LITE QUEST. 
 
QUEST charakteryzuje się tym, że w ramach cyklu rozgrywane są turnieje 
kwalifikacyjne 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 organizuje turnieje QUEST od 2015 roku (z przerwą w 
2020 roku). Turnieje QUEST mają rangę Mistrzostw Polski 3x3 w kategorii OPEN 
kobiet oraz mężczyzn. 
 
O przyznaniu statusu QUEST decyduje FIBA. Niezależnie od decyzji FIBA, Mistrzostwa 
Polski 3x3 będą rozgrywane. 
 

2. QUEST w Polsce 

 

Rok Turnieje kwalifikacyjne Turniej finałowy 

2015 Opole, Szczecin, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Łódź Łódź 

2016 
Opole, Gorzów Wielkopolski, Rumia,  

Dąbrowa Górnicza, Toruń, Łódź 
Łódź 

2017 
Konin, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Katowice,  

Ostrów Mazowiecka, Poznań 
Poznań 

2018 
Ostrów Mazowiecka, Lublin, Gdynia,  

Toruń, Mrągowo, Katowice 
Katowice 

2019 
Łódź, Ostrów Mazowiecka, Grudziądz,  

Toruń, Lublin, Gdańsk 
Gdańsk 

2021 
Łódź, Małogoszcz, Włocławek, Gdynia, Grójec, Rzeszów, 

Ostrów Mazowiecka, Gliwice, Toruń, Katowice 
Katowice 

2022 
Zamość, Łódź, Toruń, Poznań, Warszawa, Małogoszcz, 

Grójec, Rzeszów, Ełk, Chorzów,  
Gliwice, Ostrów Mazowiecka, Katowice 

Katowice 
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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 (szczegółowe 
informacje zawarte są tutaj: https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-organizers-
endorsement-terms.pdf).  
 
Turniej musi być rozgrywany na zewnątrz (outdoor).  

 
Organizatorami turniejów kwalifikacyjnych QUEST w 2023 mogą być promotorzy 
(kluby sportowe, okręgowe związki koszykówki oraz stowarzyszenia lub fundacje), 
które wyrażą chęć organizacji takiego turnieju we wskazanym przez siebie mieście na 
warunkach określonych przez PZKosz. Polski Związek Koszykówki może również 
zorganizować turnieje kwalifikacyjne QUEST. 
 
Turnieje kwalifikacyjne mogą odbyć się w okresie od 1 maja 2023 r. do dnia 
poprzedzającego turniej finałowy. Planowana liczba turniejów min. 12.  
 

4. Turniej finałowy i jego termin 
 

Turniej finałowy zostanie rozegrany w formule dwudniowej. Pierwszego dnia faza 
grupowa, drugiego dnia faza play-off. W turnieju udział wezmą drużyny, które 
uzyskają awans z poszczególnych turniejów lub z klasyfikacji końcowej cyklu. Turniej 
rozgrywany jest na zasadach FIBA 3x3 ENDORSED. 
 
Organizatorem turnieju finałowego QUEST jest Polski Związek Koszykówki. 

 
Turniej finałowy jest zaplanowany w sierpniu 2023 r. 
 

5. Kategorie 
 

Kategorie wiekowe wspierane przez FIBA: OPEN, U23 oraz U18 – ma to związek z 
rankingiem FIBA.  
 
Kategorie sugerowane przez PZKosz: OPEN, U23, U17, U15 – ma to związek 
rozgrywkami prowadzonymi przez PZKosz. 
 
Podczas turniejów kwalifikacyjnych sugerowane jest aby promotor zorganizował 
kategorię OPEN Mężczyzn oraz OPEN Kobiet. Organizacja dodatkowych kategorii 
młodzieżowych zależy od promotora. 
 
Minimalna ilość drużyn w poszczególnych kategoriach musi wynosić 
- 12 dla kategorii OPEN Mężczyzn, 

- 4 dla kategorii OPEN Kobiet. 
 

http://www.pzkosz.pl/
https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-organizers-endorsement-terms.pdf
https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-organizers-endorsement-terms.pdf
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6. Poziomy turniejów 
 

 
 

 Poziom turniejów kwalifikacyjnych OPEN Mężczyzn to fioletowy (6). 
 Poziom turnieju finałowego OPEN Mężczyzn to brązowy (7). 
 
 Poziom turniejów kwalifikacyjnych OPEN Kobiet to zielony (3). 
 Poziom turnieju finałowego OPEN Kobiet to zielony (3). 
 

Warunkiem uzyskania odpowiedniego poziomu jest spełnienie wszystkich wymogów, 
tj. minimum 12 drużyn, wszyscy zawodnicy z prawidłowo potwierdzonymi kontami, 
minimum 50% zawodników w danym przedziale wiekowym – dotyczy to wszystkich 

kategorii. 

http://www.pzkosz.pl/
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Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:  
https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Ranking-Guide-Full.pdf  
 
 

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 (turniej główny lub turniej kwalifikacyjny, w zależności od decyzji 
FIBA). 
 
PZKosz nie pobiera od promotorów żadnych opłat. Promotor zobowiązany jest spełnić 
wymagania PZKosz wskazane w punkcie 10 niniejszego dokumentu. Promotor pokryje 
koszty organizacyjne turnieju we własnym zakresie. 
 
Organizator podczas turnieju będzie zobowiązany wyeksponować reklamy Partnera 
Koszykówki 3x3 – Totalizatora Sportowego – właściciela marki LOTTO. W zamian za 
ekspozycję nośników reklamowych, PZKosz zobowiązuje się zapewnić dodatkowe 
świadczenia na rzecz organizatora. 
 

8. Partner Koszykówki 3x3 
 

Partnerem Koszykówki 3x3 jest Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO. 
 

Z związku z tym podczas każdego turnieju muszą zostać spełnione poniższe warunki: 

• Uzyskanie zgód (regulaminowe, wizerunkowe, RODO) od wszystkich 
uczestników na drukach, na wzór przygotowanych przez PZKosz,  

• Umieszczenie minimum 2 bannerów Partnera (dostarczonych przez Partnera) 
podczas Turnieju,  

• Umieszczenie logotypu Partnera na voucherach wręczanych zwycięzcom, 

• Umieszczenie logotypu Partnera w ilości dominującej na ściance sponsorskiej 
przygotowanej na Turniej, 

• Umieszczenie logotypu rozgrywek na grafikach internetowych 

przygotowywanych w związku z turniejami, 

• Umieszczenie logotypu Partnera w stopce sponsorskiej na grafikach 
internetowych w związku z turniejami, 

• Umieszczenie logotypu Partnera na wszystkich materiałach drukowanych w 

związku z turniejami, 

• Umieszczenie logotypu rozgrywek w planszach na materiałach wideo oraz 
podczas transmisji internetowej/telewizyjnej z Turniejów, 

• Umieszczenie logotypu na belce z wynikiem pojawiającej się w transmisjach, 

• Umieszczenie logo LOTTO na kamizelkach fotoreporterów jeśli będą obecni, 

• Umieszczenie logo LOTTO na koszulkach wolontariuszy, 

• Przesłanie co najmniej 20 zdjęć wysokiej jakości z Turnieju (na adres 

3x3@pzkosz.pl), nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu. 

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


 

 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Tel./fax. +48 22 836 38 00  
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl 
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466 
 

 

 
W zamian za spełnienie powyższych wymagań PZKosz zapewni: 

• pokrycie kosztów współorganizacji turnieju w wysokości 

  - 7.500 zł za OPEN Mężczyzn, 
  - od 3.000 zł do 10.000 zł za OPEN Kobiet 
    min. 4 zespoły -   3.000 zł 
    min. 8 zespołów –   6.000 zł 
    min. 12 zespołów – 10.000 zł 

• sędziego głównego i innych sędziów nominowanych przez Wydział Sędziowski 
PZKosz (na każde boisko jeden sędzia nominowany), 

• minimum jednego supervisora przeszkolonego w zakresie obsługi systemu 

EVENT MAKER, który przeprowadzi weryfikację i będzie koordynować sprawy 
sportowe podczas turnieju, 

• kamizelki dla fotoreporterów, 

• koszulki dla wolontariuszy, 

• koszulki dla sędziów. 
 

9. Nagrody finansowe 
 
Promotor musi ustalić nagrody finansowe w turniejach. Wysokość nagród zależy od 
promotora ale w OPEN Mężczyzn pula nagród finansowych musi wynosić min. 4.000 zł 
łącznie, a w OPEN Kobiet min. 2.000 zł łącznie. 
 

10. Wytyczne do organizacji turniejów kwalifikacyjnych 

 

• Turniej musi zostać zarejestrowany na platformie FIBA 3x3 EVENT MAKER, 

• Wszyscy uczestnicy muszą podpisać zgody przygotowane przez organizatora, 

• Rozgrywanie turniejów w warunkach outdoor na przystosowanym do 

koszykówki 3x3 rozkładanym boisku (lub boiskach) w wymiarze 16x12m 
(wymiar boiska 15x11m oraz jednometrowy pas bezpieczeństwa dookoła), 

• Zapewnienie hali rezerwowej na wypadek złej pogody (bez konieczności 
rozkładania boisk do koszykówki 3x3), 

• Na boisku głównym outdoor kosz najazdowy z przezroczystą tablicą i uchylną 

obręczą, 

• Zapewnienie sprawnego zegara (tablica/monitor) pokazującego punkty drużyn, 
faule zespołów oraz odmierzającego czas główny meczu, 

• Zapewnienie sprawnego zegara czasu akcji (12 sekund), 

• Zapewnienie minimum 12 drużyn w kategorii OPEN Mężczyzn, 

• Zapewnienie minimum 4 drużyn w kategorii OPEN Kobiet (w przypadku rozgrywania), 

• Sędziowie w formacie: 2 sędziów boiskowych oraz 2 sędziów stolikowych na 

każdym boisku, w trakcie trwania całego turnieju, 

• Wyeksponowanie materiałów reklamowych Partnera Koszykówki 3x3. 

• Podpisanie z PZKosz umowy dotyczącej współorganizacji turnieju kwalifikacyjnego, 
 

http://www.pzkosz.pl/
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11. Zasady przyznawania prawa do organizacji turnieju 
 
PZKosz we własnym zakresie podejmie decyzje, które turnieje będą mogły otrzymać 
status turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Polski 3x3 (QUEST). 
 
Termin zgłoszeń to 31 stycznia 2023 r. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wysłanie 

wypełnionego formularza na adres 3x3@pzkosz.pl 
 
W przypadku braku wystarczającej liczby turniejów PZKosz przeprowadzi kolejny 
nabór wśród organizatorów. 
 

12. Zasady awansu do turnieju finałowego  
 

PZKosz planuje przydzielić jedno miejsce w turnieju finałowym, dla każdego ze 
zwycięzców turniejów kwalifikacyjnych. Pozostałe zespoły będą kwalifikowały się na 
podstawienie zdobytych punktów w trakcie trwania cyklu. Szczegółowe informacje 
będą określone w Regulaminie rozgrywek. 
 

13. Kalendarz imprez 
 

Terminy turniejów Quest oraz innych 3x3 będą pojawiać się na stronie: 
https://teamup.com/ksgxaubd5snz3c7u4v 
https://3x3.pzkosz.pl/quest_terminarz.html 

  

 
14. Przepisy gry w koszykówkę 3x3 

 
Aktualne i obowiązujące przepisy gry w koszykówkę 3x3 można znaleźć tutaj: 
https://3x3.pzkosz.pl/3x3-przepisy.html/  
 
 

15. Licencje zawodnicze i klubowe 
 

Każdy uczestnik turniejów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski 3x3 jest 
zobowiązany posiadać licencję stałą Polskiego Związku Koszykówki (wydawaną przez 
Okręgowe Związki Koszykówki). 
 
Procedury związane z wydaniem licencji stałej określa Regulamin Współzawodnictwa 
Sportowego Polskiego Związku Koszykówki:  
https://pzkosz.pl/dokumenty/pobierz/3169/RWS_2020%20-%20jednolity.pdf  
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