
 

 

 

  
   

 

 „PUCHAR TARNOWA W KOSZYKÓWCE” o Puchar Prezydenta Tarnowa  
Regulamin – IV edycja – sezon 2021/2022 

 
1. Zawody mają formułę otwartą (wziąć udział może każda zgłoszona drużyna tarnowskiej Szkoły Podstawowej) 
2. Można dogłosić nowy zespół w trakcie trwania cyklu 
3. Potwierdzenie, zgłoszenie uczestnictwa w kolejnych turniejach - na 5 dni przed terminem zawodów. 
4. Udział zawodniczek w turniejach: 

- w I i II turnieju - biorą udział zespoły złożone z dziewcząt rocznik 2009 i młodsze 
- w III i IV turnieju - biorą udział zespoły złożone z dziewcząt rocznik 2010 i młodsze 
- w V i VI turnieju - biorą udział zespoły złożone z dziewcząt rocznik 2011 i młodsze 
- w Turnieju Finałowym - biorą udział zespoły złożone z dziewcząt rocznik 2011 i młodsze 

5. Główne trofeum „Puchar Prezydenta Tarnowa” jest trofeum przechodnim (przez 6 turniejów), zwycięzca turnieju 
Finałowego otrzymuje Puchar na własność. 

6. Godziny zawodów: 8.30 rozgrzewka, sprawy organizacyjne 9.30 – 13.00 mecze turniejowe 
7. Podczas turniejów drużyny przebywają na trybunach, zakaz wchodzenia i robienia dodatkowych rozgrzewek na scenie 

podczas gier turniejowych. 
8. Udział zespołów: Reprezentacja Szkoły może przystąpić do turnieju w minimalnym składzie 5-osobowym (max. 12 

zawodniczek) - nie obowiązuje zasada „dwóch piątek” i rozgrywania kwart 
9. Każdy trener przed każdym turniejem dostarcza niezmienny skład zespołu na turniej, z numerami i rocznikiem 

urodzenia zawodniczek i kolorem koszulek 
10. Kosze – dla roczników 2009 i 2010 wysokość 3,05m, dla roczników 2011 wysokość 2,60m. Piłka nr 5 
11. System rozgrywek i czas gry w turniejach zależny od ilości zgłoszonych zespołów do danego turnieju 
12. Podczas meczów nie ma czasu „T” dla trenera 
13. Czas gry ciągły (zatrzymywany tylko na rzuty osobiste w ostatniej minucie meczu) 
14. Nie obowiązuje zasada 5 przewinienia zawodnika i 5 przewinienia zespołowego 
15. Za 1 przewinienie niesportowe (niegodne sportowca) zawodniczka zostaje wykluczona z danego meczu, za drugie 

popełnione w tym samym turnieju – wykluczenie do końca turnieju i wykluczenie zawodniczki z gry w najbliższym 
turnieju 

16. Zmiany zawodniczek – „hokejowe” 
17. Zalicza się „rzuty za 3 pkt.”, nie przyznaje się dodatkowego rzutu osobistego za przewinienie popełnione na zawodniku 

podczas celnego rzutu. 
18. W rozgrywkach grupowych dopuszczane są remisy w meczach, natomiast w rozgrywkach fazy pucharowej – w 

przypadku remisu o wyniku meczu decydują oddane rzuty osobiste przez 3 zawodniczki delegowane przez drużyny 
(każda po 1 rzucie), w dalszej kolejności po 1 oddanym przez kolejne inne zawodniczki. 

19. Punktacja rozgrywek grupowych: 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1,5 punktu, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 
punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów dużych meczowych 
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę dużych punktów meczowych: 

a. większa liczba zdobytych punktów (koszy) w „małej tabeli” pomiędzy zainteresowanymi zespołami 
b. większa liczba zdobytych punktów (koszy) we wszystkich meczach grupowej fazy turnieju 
c. „dogrywka rzutowa” - rzuty osobiste przez 3 zawodniczki delegowane przez drużyny (każda po 1 rzucie), w 

dalszej kolejności po 1 oddanym przez kolejne inne zawodniczki. 
20. Mecz finałowy w każdym turnieju rozgrywamy w dwukrotnie dłuższym wymiarze czasowym niż wszystkie mecze 

turniejowe 
21. Zespoły rywalizujące w cyklu (w turniejach I–VI) otrzymują punkty za wywalczone miejsca w danym turnieju wg 

punktacji: I miejsce – 14pkt., II miejsce – 13pkt., III-IV miejsce – po 12 pkt., miejsca V, VI, VII, VIII…… itd. – 10 pkt. 
22. Miejsce zespołu w klasyfikacji Pucharu Tarnowa po kolejnych rozegranych turniejach wyznacza: 

1. Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach wg wyliczeń pkt.21 
2. Suma rzuconych punktów we wszystkich turniejach  

Sumacja punktów po 6 turniejach ustala kolejność zespołów przed Turniejem Finałowym. 
23. TURNIEJ FINAŁOWY rozgrywa się systemem „PLAY OFF” 

– mecze o „Puchar Tarnowa” (1m. – 4m. ; 2m. – 3m.) wygrani grają mecz Finałowy, przegrani mecz o III miejsce 
- mecze o miejsca 5-8 ; 9-12 ; 13-16 …itd. rozgrywane są podczas Turnieju Finałowym także wg powyższego schematu. 

24. Obowiązek posiadania legitymacji szkolnych dla okazania na prośbę organizatora (w razie protestu – brak dokumentu - 
walkower) 

25. Udział w Pucharze Tarnowa (imprezie publicznej) oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach informacyjno - promocyjnych organizatora 

(odpowiedzialność za zgody wobec uczestników - spoczywają na Szkołach biorących udział w Pucharze). 
 
 

 

 
 

 

 

 


