
UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ

Zaprasza na

       XVIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki 
   Chłopców – Bydgoszcz Basket Cup 2019

1. Termin:
11-13 Październik 2019 

2. Organizator:
UKS Basket Regnum Bydgoszcz

3.Współorganizator:
Bursa  Bydgoszcz ul. Słoneczna 19

4. Patroni organizacyjni
Zespół Szkół Nr.7 
              
                   
5. Miejsce:

- hala sportowa przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego 1 
- nocleg i wyżywienie w internacie: Bursa  ul. Słoneczna 19

6. Uczestnictwo:

- chłopcy z rocznika 2008 i młodsi, przewidywana ilość drużyn 6 lub 8



7. Koszt:
- 120 złotych za osobę

8. Wpisowe
 800 złotych za drużynę

9. Co jest wliczone w cenę?

Zakwaterowanie:
- 2 noclegi w internacie szkolnym (Piątek – Sobota, Sobota - Niedziela)
- zapewniamy łóżka, pościel i poduszki
- Wi-Fi

10. Wyżywienie:
-   Piątek  (obiad, kolacja)
-   Sobota  (śniadanie, obiad, kolacja)
-   Niedziela (śniadanie, obiad)


11. Dodatkowe informacje:

-   medale dla wszystkich zawodników,
-   puchary dla wszystkich zespołów,
-  statuetki  dla  Najlepszej  Piątki  Turnieju  -  wybrani  na  postawie
największej  sumy  ilości  poszczególnych  obserwacji  wśród  wszystkich
drużyn,
-  MVP  turnieju  wybrany  na  postawie  największej  sumy  uzyskanych
obserwacji, 
-   najlepszy  obrońca  -  wybrany  na  podstawie  największej  sumy ilości
obserwacji obrony czarnej, niebieskiej i hustler, 
-   najlepszy rozgrywający - wybrany na podstawie największej sumy ilości
obserwacji podań,
-   najlepszy atakujący - wybrany na podstawie największej sumy ilości
obserwacji  wybiegania  do  szybkiego  ataku,  obiegnięć  i  wygranych
pojedynków 1x1,
-   dyplomy dla każdego zespołu,
-   pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników,
-  terminarz  gier  zostanie  ustalony  po  potwierdzeniu  udziału  przez
wszystkie drużyny

Regulamin turnieju ma akceptację zgodności z ideą Narodowego 
Systemu Szkolenia prof. T. Hucińskiego i trenera T. Wilczewskiego.



11. System rozgrywek:

- Passarella, 6x4 minuty + 8 minut
- Zegar punktowy wyłączany jest w 7. części, gdy przewaga jednej           
z drużyn wynosi 20 i więcej punktów. Pozostaje tylko czas gry. Protokół 
oczywiście jest prowadzony dalej.
- Jeśli przewaga została osiągnięta w którymś z wcześniejszych 
momentów meczu na poziomie 35 pkt. i więcej, to od tego momentu 
zegar punktowy też jest wyłączany.
- W czasie całego meczu zakaz krycia na całym boisku.
- Jeśli zgłoszona drużyna ma 10 i mniej zawodników, to dana drużyna gra 
Passarellą dla 8 zawodników (4+4), pozostali w rotacji wg. zasady 
przynależności do danej czwórki, chyba, że drużyna liczy 9 zawodników,   
to osoba w rotacji może zmieniać się w obu czwórkach. W przypadku 
zgłoszenia się drużyny w ilości 7 lub 8 zawodników, to zasady jak wyżej, 
ale dla Passarelli 3+3, pozostali w rotacji.
- MVP turnieju według kryteriów poprawności wykonywania podstawowych
umiejętności technicznych: rzut wolny, rzut z biegu z lewej i prawej 
strony, podania w miejscu i w biegu, obrona czarna i niebieska, 
wyprowadzenie szybkiego ataku (wyrzut, wybiegnięcie), zastawienie         
i zbiórka. 

System nagradzanie zawodników w turnieju według wartości 
szkoleniowych:

Każda drużyna podczas meczu prowadzi swoje obserwacje przyczyn          
u zawodników, z których po podliczeniu powinno się wyłonić najlepszą 
dziesiątkę turnieju.

Wszyscy rozegrają 5 spotkań, podczas których ekipy ocenie poddadzą       
w sumie 10-ciu umiejętności (przyczyn), po dwie w każdej rundzie 
meczowej.

I Runda
1. Najlepiej podający (ilość podań)
2. Najlepiej biegający do szybkiego ataku (ilość wybiegnięć)

II Runda
3. Najlepszy w obronie czarnej (ilość poprawnie zajętej obr.czarnej)
4. Najlepszy w obronie niebieskiej (ilość poprawnie zajętej obr.  
niebieskiej)

III Runda
5. Najlepszy w obronie pola 3 sekund (ilość prób obrony zajęcia pozycji 
rywala w  “pomalowanym”)
6. Najlepszy w obronie gracza z piłka (ilość powstrzymanych skutecznych 
wejść pod kosz z piłką)



IV Runda
7. Najlepszy w obiegnięciu (ilość obiegnięć)
8. Najlepszy w ataku 1x1 z piłką (ilość wygranych skutecznych 
pojedynków)

V Runda
9. Najlepszy w zastawieniu (ilość zestawień zarówno zawodnika z piłką jak
i bez piłki)
10. Najlepszy w walce o piłkę niczyją i hustler (ilość wziętych piłek bez 
posiadania i wyrwanych piłek)

Obserwacje będą prowadzone na wydrukowanych arkuszach, gdzie będzie 
miejsce na numer zawodników, imię i nazwisko, pole gdzie będzie 
wstawiać się kreski za obserwację przyczyny i pole suma oraz podpis 
trenera - z podziałem na dwie umiejętności.

Obserwację przyczyn prowadzi drużyna sama sobie, może to być trener,  
sugeruje się by robili to zawodnicy siedzący akurat na ławce lub asystent 
trenera. Sumę liczy trener i przekazuje do organizatora zawodów (arkusz 
musi być podpisany).

Organizatorzy turnieju mogą wybiórczo kontrolować prowadzone 
obserwacje w celu kontroli poprawności ich prowadzenia.

Po każdej rundzie zostanie wyłoniona trójka najlepszych zawodników        
z dwóch przyczyn i zostaną oni nagrodzeni. Gdyby w kolejnych rundach 
zawodnik okazał się również w najlepszej trójce rundy z kolejnych 
przyczyn, to otrzyma inna nagrodę niż wcześniejsza.
Jeśli zawodnik otrzyma komplet trzech nagród i ponownie zostanie jednym
z najlepszych po raz czwarty, to wytypowany zostanie zawodnik kolejny    
ze wszystkich drużyn, który ma największą liczbę przyczyn.

MVP turnieju zostanie zawodnik, który w sumie zdobył ze wszystkich 
przyczyn najwięcej obserwacji, co uczyni go najwszechstronniejszym. 
Może okazać się, że będzie to zawodnik spoza wyłonionych wcześniej        
w poszczególnych rundach.

Tabela końcowa turnieju nie będzie klasyfikacją wg zajętych miejsc,          
a będą w kolejności losowej wymienione drużyny z podanymi ilościami 
porażek i zwycięstw.

Wszystkie pytania dotyczące regulaminu turnieju proszę kierować:           
Marcin Boruta      telefon    662-077-062



Termin zgłoszeń drużyn do turnieju upływa z dniem
29 Wrzesień 2019

(Organizator zastrzega sobie prawo w doborze zespołów do 
turnieju)

     Osoba kontaktowa: 
     Grzegorz Owczarek

Telefon kontaktowy: 608-461-637
e-mail: g.owczarek@basketregnum.bydgoszcz.pl

mailto:g.owczarek@basketregnum.bydgoszcz.pl

