
Poznań, dnia 9 maja 2016 r. 

 

Komunikat organizacyjny 
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 

w Streetbaskecie kobiet i mężczyzn 
 
 
 
1. Mistrzostwa odbędą się w dniu 23 maja br. od godz. 16.00 kobiety oraz 24 maja br. od 

godz. 16.00 mężczyźni na boisku otwartym Centrum Sportu Politechniki przy ul. 

Kórnickiej. Zespoły będą miały do dyspozycji przebieralnie w budynku Centrum Sportu.  

2. Potwierdzenie udziału w turnieju: w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem 

(15:30 –kobiety i mężczyźni). W celu sprawnego zgłaszania zespołów, proszę wypełnid 

załączone zgłoszenie i dostarczyd je już wypełnione. 

3. Odprawa techniczna trenerów/opiekunów zespołów o godz. 16.00 na boiskach. 

4. Każdy mecz trwa 10 minut lub do momentu, gdy jedna z drużyn zdobędzie 15 pkt. 

5. Każda uczelnia ma prawo zgłosid po dwa czteroosobowe zespoły (3 + 1). Zabroniona 

jest wymiana zawodniczek/ów między poszczególnymi zespołami danej uczelni. 

Obowiązuje zasada niezmienności składu zespołów. Do punktacji drużynowej AMWlkp. 

będą wliczane dwa zespoły. Uczelnia zostanie sklasyfikowana nawet w przypadku 

startu jednego zespołu. 

6. Zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są posiadad legitymacje AZS. Legitymacje będą 

weryfikowane w trakcie zawodów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku, gdy liczba 

uczelni startujących będzie mniejsza od trzech. 

8. Rzuty zza lini 6,75 za 2 pkt., rzuty z przed 6,75 za 1 pkt. 

9. W przypadku dogrywki gramy do 2 zdobytych punktów. 

10. Po 6 popełnionym faulu drużyna przeciwna ma 2 rzuty wolne liczone za 1 punkt. 

11. O rozpoczęciu meczu decyduje rzut monetą. Wygrany wybiera piłkę na rozpoczęcie 

meczu lub dogrywki. 

12. W przypadku sytuacji rzutu sędziowskiego piłka przechodzi w posiadanie obrooców. 

 

 

 

Zgłoszenie 



 

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 

w Streetbaskecie kobiet 

23 maja 2016 r. 

 

 

Uczelnia 

Skład (imię i nazwisko) 

Nr. Legitymacji 

AZS 

1.  

2.  

3.  

4.  

Trener/opiekun: 
 

 

 

 

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 

w Streetbaskecie mężczyzn 

24 maja 2016 r. 

 

 

Uczelnia 

Skład (imię i nazwisko) 

Nr. Legitymacji 

AZS 

1.  

2.  

3.  

4.  

Trener/opiekun: 
 


