
REGULAMIN MŁAWSKIEJ LIGI 3X3 

 

 

 

 

1. Organizatorem Mławskiej Ligi 3x3 jest Mławska Hala Sportowa oraz Krzysztof 

Ćwik 

2. Terminarz ligi:  

Kolejka I Wtorek 28.07.2020 19:00 -22:00  

Kolejka II Czwartek 30.07.2020 20:00 -22:00 

Kolejka III Wtorek 04.08.2020 19:30 -22:00 

Kolejka IV Czwartek 06.08.2020 20:00 -22:00 

Kolejka V Wtorek 11.08.2020 19:30 -22:00 

Kolejka VI Czwartek 13.08.2020 20:00 -22:00 

Kolejka VII Wtorek 18.08.2020 19:30 -22:00 

Finał ligi Sobota 22.08.2020 11:00 -15:00 

Mecze rozgrywane będą w godzinach 19:30-22:00. Finał w godzinach 11:00-15:00 

3. Rozgrywki odbywają się według terminarza, dostarczonego kapitanom drużyn 

oraz opublikowanego na stronie internetowej Mławskiej Hali Sportowej 

www.mhsmlawa.pl i Mława Basketball www.fb.me/mlawabball 

4. Skład drużyny, liczący maksymalnie 5 zawodników, powinien zostać przesłany 

organizatorowi na adres e-mail: mlawa.bball@gmail.com do 23 lipca 2020r. W 

każdym meczu do protokołu można wpisać nie więcej niż 4 graczy. 

5. Zawodnik jest uprawniony do gry w rundzie finałowej, jeżeli zagrał w co najmniej 

jednym meczu fazy zasadniczej.  

6. Zawodnikami Mławskiej Ligi 3x3 mogą być osoby które mają ukończone co 

najmniej 15 lat. 

7. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, niezbędne jest 

dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na 

udział dziecka w Mławskiej Lidze 3x3. Zgoda ta musi zostać przekazana 

Organizatorowi przed pierwszym meczem danego zawodnika.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

jak również z terminarzem rozgrywek orazoficjalnymi zasadami FIBA 3x3. 

Nieznajomość tych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zapisów 

w nich zawartych. 

9. Zawodnik, który w danej edycji wystąpił w jakimkolwiek meczu, nie może być 

zgłoszony do innego zespołu. 

10. System rozgrywek zostanie ustalony przez Organizatora po ukończeniu zapisów i 

ustaleniu liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach.  

11. Wszystkie mecze rozgrywane są według oficjalnych zasad FIBA 3x3 z wyjątkiem: - 

czas gry zatrzymywany jest tylko w ostatniej minucie meczu oraz na przerwy na 

https://fb.me/mlawabball
mailto:mlawa.bball@gmail.com


żądanie - mecz o 3. miejsce oraz mecz finałowy rozgrywane są z zatrzymywanym 

czasem 

12. Pomiar czasu akcji (12 sekund) dokonywany jest przez sędziów boiskowych. 

Sędziowie informują drużynę, gdy do zakończenia akcji pozostają 3 sekundy oraz 

przy każdym „check-ballu”. 

13. Po zakończeniu każdej kolejki zostanie wybrany zawodnik kolejki. 

14. Na stronie internerowejwww.mhsmlawa.pl oraz fb Mława Basketball prowadzone 

będą statystyki z każdej kolejki.  

15. Wręczenie nagród dla najlepszych drużyn odbędzie się podczas rundy finałowej w 

dniu 22 sierpnia 2020r.  

16. Organizator ma prawo ukarać zawodników lub członków drużyny, a także całą 

drużynę w przypadkach skrajnie niesportowego zachowania. Do takich zachowań 

należeć mogą np. naruszenie nietykalności osobistej sędziów lub przeciwników, 

wulgarne lub prowokacyjne zachowanie względem innych uczestników meczu itd. 

17. Jeżeli rozgrywki lub poszczególne mecze nie mogą się odbyć w wyznaczonym 

terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, ma on prawo do ich 

przełożenia. W związku z taką sytuacją, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności względem uczestników. O nowym terminie rozegrania 

meczów, Organizator poinformuje niezwłocznie kapitanów drużyn oraz zamieści 

informację na stronie internetowej www.mhsmlawa.pl oraz fb Mława Basketball. 

18. Drużyny zobowiązane są do zachowania porządku zarówno w hali podczas 

trwania spotkań, jak i w szatniach po ich zakończeniu. Wszystkie osoby 

przebywające na boisku lub w strefie ławki drużyny, zobowiązane są do zmiany 

obuwia przed wejściem na płytę główną. 

19. Liga odbędzie się z  zachowaniem wszelkich procedur i wytycznych Ministerstwa 

Zdrowia z racji pandemii koronawirusa. 
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