Gyáli Sportcsarnokavató
Streetball Bajnokság
Versenykiírás
2019. szeptember 28.
A bajnokság célja:
A kosárlabdasport (streetball) népszerűsítése a gyáli lakosság körében, játéklehetőség biztosítása a
gyáli kosárlabdasportág kedvelői számára. Hozzájárulni az egészséges életmód kialakításához, a rekreációs
tevékenység biztosításához, a sportbaráti kapcsolatok ápolásához.
A verseny rendezője:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118.-120.), valamint Gyál Város
Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112.-114.)
A verseny szervezője:
BC Knights Gyál Amazons (BDSE)
Bajnokság résztvevői:
Nyílt bajnokság. A bajnokságban részt vehetnek azok, akik nevezési határidőn belül szabályszerűen
neveztek és versenykiírás szabályait betartják.
A verseny időpontja:
2019. szeptember 28. (szombat) 10:15 – 12:40 óra
Bajnokság helyszíne és jellege:
Gyáli Sportcsarnok melletti szabadtéri kosárlabdapálya, félpályás játékkal, párhuzamos (1. pálya, 2. pálya)
lebonyolítással.
Bajnokság lebonyolítása:
A sorsolást, az idő- és pályabeosztást a szervezők készítik el a versenynap előtt, és ezt a verseny napján a
nevezési helyszínen kiosztják a csapatoknak a csapat bejelentkezése, helyszínre érkezése alkalmával.
Versenyenként (kategóriánként), a rendelkezésre álló időkorlát miatt, maximum 6-6 csapat nevezését tudjuk
elfogadni, ezért azokat az érkezések (befizetések) sorrendjében korlátozzuk (az első hat-hat befizetést tudjuk
csak fogadni!) Minden csapat legalább 2, legfeljebb 4 mérkőzést játszik!
A lebonyolítás 2-2 háromcsapatos csoportban, elődöntőkkel, döntővel történik, pályánként összesen 9-9
mérkőzéssel.
A mérkőzések maximum 10 perc időtartamig zajlanak, futó órával.
A mérkőzések kezdési időpontjai: 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 (csoportmérkőzések), 11:55,
12:10 (elődöntők), 12:30 (döntők).
Versenyzői kategóriák, korcsoportok:
1. Női (lány) csapatok
2. Férfi (fiú) csapatok – férfi csapatoknál indulhatnak vegyes (fiú-lány) összetételű csapatok is.
Nevezési szabályok:
Egy csapatba négy játékos nevezhető.
A „Nevezési lap” pontos, olvasható kitöltése.
Hamis adatok feltüntetése kizárást vonhat maga után.
Minden játékosnak rendelkeznie kell egy, a személyét igazoló fényképes okmánnyal (diák- vagy személyi
igazolvány), melyet a helyszínre is magával kell hoznia.
Helyszíni nevezés nincs!

Nevezési díj:
4000 HUF/csapat, mely a nevezésnél készpénzben fizetendő.
Nevezni a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118.-120.) email
címén lehet, a kitöltött nevezési lap elküldésével, illetve személyesen. A befizetéseket ugyanitt, helyben
munkanapokon 8 és 19 óra között fizethetik be. A jelentkezési sorrendet a befizetések időpontja határozza
meg! Amennyiben egy kategóriában nem jön össze a hat csapat, úgy a másik kategória csapatait bővítjük. A
nevezési lap letölthető Gyál Város Hivatalos oldaláról.
Nevezési határidő:
2019. szeptember 20. (péntek) 12:00. óra
Játékszabályok, tudnivalók:
A találkozókat 3 a 3 elleni felállással bonyolítjuk le, egy palánkra. (A negyedik nevezett játékos
cserejátékos.)
A mérkőzések 12 pontig, de maximum 10 percig tartanak.
Az időmérés, a lebonyolítás zökkenőmentessége miatt, futó órával történik, ezért időkérésre nincs lehetőség.
Egy értékesített kosár 1 pontot, kivéve a 6,75 méteres köríven túlról dobott, értékesített kosár, mely 2 pontot
ér.
A védekező csapat labdaszerzés után csak a 6,75 méteres köríven kívülről kezdheti a támadást.
Oldalvonali vagy alapvonali bedobás esetén a labdát nem kell a 6,75 méteres köríven kívülre vinni.
Csak az érvényes kosár után kell a támadást kezdeményező csapatnak kezeltetnie a labdát az ellenféllel,
ezután egy átadás szükséges.
A versenyen a kosárlabda játék szabályai érvényesek.
A mérkőzéseket minden kategóriában bírók vezetik.
Az eredmények, személyi hibák vezetése a pályafelügyelők feladata.
A kezdést sorsolás alapján döntik el a bírók.
Döntetlen esetén „hirtelen halál” dönt, vagyis az első dobott kosárig játszanak a csapatok. Ebben az esetben
a kezdést újra kell sorsolni.
Csapatonként az első hét személyi hibát oldalbedobás követi, kivéve a dobó játékos ellen elkövetett
szabálytalanságot, mert ezután rögtön büntetődobás következik.
A nyolcadik csapatszemélyi hiba után minden szabálytalanság után büntetődobás következik.
A 6,75 méteren belül dobó játékos elleni szabálytalankodás esetén 1 büntetődobás, az azon kívül történőért 2
büntetődobás jár. Az értékesített büntetődobás 1 pontot ér.
Zsákolni sem bemelegítéskor, sem pedig a játék során nem lehet. A zsákolás a zsákoló játékos csapatának
kizárását vonja maga után!
A csapatoknak a kiírt mérkőzésekre időben kell megjelenniük. Várakozási idő 3 perc, utána a mérkőzés 12-0
arányban az ellenfél javára kerül jóváírásra.
Minden egyéb szabály tekintetében az MKOSZ 3x3-as szabályai érvényesek.
Díjazás (a támogatók számának függvényében):
Első helyezett csapatok kategóriánként 1-1 kupa, 4-4 érem, 4-4 oklevél;
Második, valamint elődöntős (harmadik) helyezett csapatok, 4-4 érem, 4-4 oklevél;
További résztvevő csapatok, csapatonként 1-1 oklevél;
Kosárkirály, kosárkirálynő 1-1 érem, 1-1 oklevél, 1-1 kupa.
Egyebek:
A bajnokságban mindenki saját felelősségére vesz részt.
A rendezők nem vállalnak felelősséget semmiféle anyagi kár, vagy személyi sérülés keletkezéséért.

