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Warszawa, 07.05.2022

Mistrzostwa Mazowsza i Strefy 3x3 w cyklu U23K
2021/2022

Turniej U15K zostanie rozegrany w dniu 22.05 – niedziela
Miejsce rozegrania: Hala Elektryk, Bohaterów Warszawy 4, Żyrardów,
Harmonogram turnieju:





Przyjazd uczestników w dniu rozgrywania turnieju do godziny 9:10.
Weryfikacja zespołów odbędzie się w godzinach 9:10-9:30.
Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 9:30.
Początek turnieju 10:00. Zakończenie ok. 16:00 - czas trwania uzależniony jest od ilości drużyn.

Rejestracja odbywa się dwuetapowo:
 Rejestracja drużyn odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia zał. 17b - mailem na adres
wgid@wozkosz.pl.
 Opłacenie wpisowego.
 Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3.
Pierwszeństwo udziału w turnieju mają drużyny z Mazowsza i Podlasia.
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W przypadku wolnych miejsc, organizator decyduje o przyjęciu drużyn z innych województw wg
kolejności zgłoszeń.
W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które składają się z zawodniczek nie będącymi
zawodniczkami danego klubu w rozgrywkach 5x5. Nie bierzemy pod uwagę poniższego zapisu z Zał.
do Uchwały Zarządu PZKosz nr 264 z dn. 22 kwietnia 2022 r., ponieważ jest zbyt mało drużyn,
które spełniają ten wymóg.
2.4. Zawodnicy posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu mogą, za zgodą tego klubu,
otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według wzoru (Zał. 5a) należy złożyć
w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 1 marca 2022 r.

Wpisowe od drużyn ze strefy to 150 zł, w przypadku drużyn z innych województw 250 zł. Proszę
wpłacać na konto Bank Pekao S.A. 41 1240 1112 1111 0011 0876 6599.
Mistrz turnieju strefowego w każdej kategorii ma zagwarantowany awans do Finału Mistrzostw
Polski 3x3, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2022 r.
Zespoły uczestniczące w turnieju zdobywają punkty do rankingu PZKosz.

Partner koszykówki 3x3 LOTTO

