
 

 

 

STREET BASKET 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

 Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 
 Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji AZS 

– brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości startu w mistrzostwach. 
Trener/opiekun zobowiązany jest wpisać do protokołu meczu numery 
wszystkich legitymacji.  

         
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zespołów. Zespół 

składa się minimum z 3 i maksymalnie z 4 zawodniczek/zawodników. 
 
 
PUNKTACJA:  
 

 Osobno prowadzona jest klasyfikacja kobiet i mężczyzn 

 Do klasyfikacji generalnej zaliczone są punkty dwóch najlepszych 
drużyn kobiecych oraz dwóch najlepszych drużyn męskich z danej 
uczelni.  

 Punktacja generalna: I miejsce n + 1 punkt; II miejsce n – 1 punkt; III 
miejsce n – 2 punkty; IV miejsce n – 3 punkty itd., gdzie n oznacza ilość 
sklasyfikowanych drużyn.  

 Kolejne drużyny tej samej uczelni nie odbierają punktów drużynom 
innych szkół wyższych. 

 Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz. 



 

 

 

 Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski: „w grach zespołowych po oddaniu drugiego walkowera 
zespół zostaje wykreślony z rozgrywek w konkretnej dyscyplinie w 
danym roku akademickim”. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
  

 System rozgrywek - TURNIEJ – według harmonogramu. 

 Mecze rozgrywane są w czasie 10 minut (zatrzymywany czas) lub do 
minimum 21 punktów, jeśli się to zdarzy przed końcem regulaminowego 
czasu gry. 

 Jeżeli wynik jest nierozstrzygnięty na koniec regulaminowego czasu gry, 
rozgrywa się dogrywkę. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 
punkty w dogrywce, wygrywa mecz. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 W grach zespołowych zawodnicy zobowiązani są do udziału w 
jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, 
logotypu i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego. 
Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Poznania                                   
i Wielkopolski w strojach sportowych z barwami innego niż AZS klubu 
sportowego. 

 
 Skład zespołu zostaje niezmienny do końca rozgrywek. 

 Mistrzostwa rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku 
Koszykówki z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu 
technicznego. 

 Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów.  


