
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI ONE x ONE PATRIOTIC CUP 

 

1. ORGANIZACJA: 

1.1. Organizator turnieju:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

1.2. Współorganizator: Opolski Związek Koszykówki  

1.3. Sponsor tytularny: Patriotic  

 

2. CEL IMPREZY: 

2.1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

2.2. Popularyzacja gry w koszykówkę  

2.3. Promocja obiektów oraz wydarzeń organizowanych przez MOSiR i OZKosz 

2.4. Promocja miasta Opola 

2.5. Promocja marki Patriotic 

 

3. MIEJSCE TURNIEJU: 

3.1. Orlik Czarnowąsy przy ul. Krzanowickiej  

3.2. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany miejsca rozgrywania zawodów na Halę Widowiskowo – Sportową STEGU 

Arena ul. Oleska 70 . O ewentualnej zmianie miejsca organizator poinformuje wszystkich 

uczestników dzień przed turniejem.  

 

4. TERMIN: 

4.1. 22 sierpnia 2020 r.  (sobota) godz. 10:00 (ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK) 

 

5. ZAPISY 

5.1. Zapisy odbywają się drogą mailową:  zapisy@mosir.opole.pl do dnia 19 sierpnia 2020 

godz. 15:00 (środa).  

Temat e-maila: ZGŁOSZENIE ONE x ONE.  

W treści imię i nazwisko, kategoria wiekowa (OPEN ) oraz wypełnioną kartę zgłoszenia 

(plik w załączniku). 

5.2. Ilość miejsce jest ograniczona.  

5.3. Ze względu na obowiązujące normy i zalecenia podczas turnieju obowiązują zasady 

dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu społecznego oraz w miarę możliwości 

zasłaniania ust i nosa. W przypadku zbyt dużej liczby zawodników decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość zawodników to 32 osoby.  
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6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

6.1. Turniej rozgrywany będzie bez podziału na płeć w kategorii OPEN. Zawodnik biorący 

udział w turnieju musi mieć ukończone 15 lat.  

6.2. Udział w turnieju jest bezpłatny. Każdy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora.  

6.3. W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich, warunkiem uczestnictwa jest 

dostarczenie organizatorom pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

6.4. Każdy z uczestników zobowiązany jest dostarczyć w dniu turnieju wypełnioną kartę 

zgłoszeniową do biura zawodów w godzinach  9:30 – 9:45.  

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika ze względu na 

rażące niesportowe zachowanie na boisku jak i poza nim. 

 

7. REGULAMIN GRY 

7.1. System rozgrywek zależał będzie od ilości zgłoszonych zawodników.  

7.1.1. Pierwsza faza turnieju – eliminacje grupowe (8 grup po 4 zawodników przy 32 

zgłoszonych). O podziale zawodników do poszczególnych grup zadecyduje 

losowanie. 

7.1.2. Druga faza 1/16 (dwóch najlepszych zawodników z poszczególnych grup). 

7.1.3. Trzecia faza turnieju 1/8. Następnie Półfinał oraz mecze o I i III miejsce turnieju.  

7.1.4. O kolejności miejsc w grupie decyduje: 

           1) Liczba dużych punktów (2 za zwycięstwo, 1 za przegraną), 

           2) Wynik bezpośredniego meczu, 

           3) Korzystniejsza różnica małych punktów (stosunek punktów zdobytych do    

straconych) 

7.2. Zasady gry  

7.2.1. Mecz trwa 5 minut, rozgrywany na jeden kosz, jeden na jednego.  

7.2.2. Spotkanie prowadzone jest przez sędziego-obserwatora oddelegowanego  

z Opolskiego Związku Koszykówki, wyznaczonego przez organizatora.  

7.2.3. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię 

przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia-obserwator ma werdykt 

ostateczny. 

7.2.4. Brutalność w grze lub złe zachowanie podczas turnieju może doprowadzić 

do wykluczenia nagannie zachowującego się zawodnika z rywalizacji. 

7.2.5. Spotkanie rozpocznie zawodnik w myśl zasady poprzez rzut monetą „orzeł-

reszka”. 



 
 
 
 
 

7.2.6. Po tzw. „przechwycie” lub straconych punktach gracz ataku wyprowadza 

piłkę za pole linii 6,75 m i rozpoczyna akcję.   

7.2.7. Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie przeciwnika. W takim wypadku 

przeciwnik otrzymuje zdobyte punkty. Piłkę za błąd przyznaje się zawodnikowi, 

który rzucił do kosza. Dobitka po rzucie własnym jest dozwolona. 

7.2.8. Zawodnicy zdobywają punkty za celne rzuty do kosza: 

     1) 1 punkt z półdystansu, 

     2) 2 punkty z dystansu (co najmniej 6,75 m od kosza). 

7.2.9. Jeśli zawodnik w momencie rozpoczęcia akcji rzutowej do kosza jest 

faulowany to przysługuje mu jeden lub dwa rzuty wolne (w zależności od miejsca 

wykonania rzutu z gry). W momencie kiedy akcja rzutowa zakończona jest celnym 

rzutem do kosza punkty zostają zaliczone, a piłkę przyznaje się przeciwnikowi, który 

rozpocznie nową akcję.  

7.2.10. Po zdobytym koszu obowiązuje zasada oczekiwania na obrońcę. Zawodnik 

tracący punkty musi poczekać za linią 6,75 m na obrońcę, aż ten będzie gotowy 

do gry defensywnej.  

7.2.11. Mecz kończy się, kiedy upłynie czas gry (5 minut) lub jeden z zawodników 

jako pierwszy zdobędzie 11 punktów. Spotkanie może zakończyć się wynikiem 

11:10.  

7.2.12. W momencie kiedy na koniec czasu gry obaj zawodnicy mają taką samą 

liczbę punktów następuje dogrywka w postaci dwóch rzutów wolnych.  

Jeżeli w efekcie tych rzutów wolnych wynik nie zostanie rozstrzygnięty, nastąpią 

kolejne rzuty wolne (po jednym każdy z zawodników) do momentu wyłonienia 

zwycięzcy spotkania. Pierwsze rzuty wolne wykona zawodnik, który był pierwszym 

obrońcą w spotkaniu.  

7.2.13. Podczas turnieju obowiązują oficjalne przepisy gry w koszykówkę 

zatwierdzone przez FIBA. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 

regulaminu.  

7.2.14 Wszelkie sytuacje nieokreślone w powyższym regulaminie rozstrzyga 

organizator zawodów.  

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

8.1. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju. Uczestnicy zawodów przystępujący do 

rozgrywek zapoznali się z regulaminem, akceptują jego założenia i treść, biorąc za 

siebie/swoich podopiecznych pełną odpowiedzialność.  



 
 
 
 
 

 

9. ORGANIZATORZY ZAWODÓW PRZWIDUJĄ  

9.1. Nagrody w postaci medali, statuetek i dyplomów  

9.2. Nagrody rzeczowe w postaci voucherów, gadżetów i upominków ufundowanych 

przez Patriotic, MOSiR i Opolski Związek Koszykówki dla zawodników z miejsc I – III  

9.3. Nagrody rzeczowe oraz statuetki dla zwycięzców konkursów rzutowych 

9.4. Udostępnienie wyników oraz zwycięzców turnieju wraz z fotorelacją na platformie 

Facebook 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z 

siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym 

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na 

stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku i nagrań wizualnych będą przetwarzane 

w celu organizacji turnieju koszykówki 2020 i publikacji w materiałach marketingowych, 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych). Rozpowszechnianie wizerunku będzie odbywało się 

na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej 

zgody. 

4. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator 

zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby/podmioty upoważnione przez 

Administratora danych na podstawie odrębnych umów powierzenia oraz podmioty 

przetwarzające dane w imieniu Administratora danych. 



 
 
 
 
 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym sytuacjach 

przewidzianych w przepisach prawa oraz w związku z publikacją zdjęć na portalu 

Facebook i Instagram, które należą do programu Privacy Shield i w ten sposób 

zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy 

europejskie. 


