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KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2022/2023 
dot.  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w sezonie 2022/2023 

 

 

Wydział Rozgrywek podaje poniżej  podstawowe zasady rozgrywek Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski w koszykówce 3x3 obowiązujące w sezonie 2022/2023, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKosz nr 

111 z dnia 16 grudnia 2022 r. 

W sezonie 2022/2023 MMP w koszykówce 3x3 prowadzone są w trzech kategoriach wiekowych 

punktowanych we współzawodnictwie SSM Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW 

1. Zawodnicy muszą posiadać:  

- polskie obywatelstwo, 

- licencje na uprawianie koszykówki, 

- licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3. 

Uwaga: Wszyscy zawodnicy posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również 

w systemie ESOR licencje do rozgrywek 3x3. 

2. Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do właściwego 

terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 4 do RWS. 

3. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej w koszykówce 5x5 na sezon 2022/2023 może 

wystąpić o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku – Zał. 05a do 

Regulaminu Cyklu,  wraz z zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – Zał. 5 do 

RWS. 

4. Zawodnik posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za zgodą 

tego klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według 

wzoru (Zał. 05a) należy złożyć w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 1 

marca 2022 r. Otrzymanie licencji do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu nie jest zmianą 

barw klubowych w rozumieniu przepisów RWS PZKosz. 

5. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą spełniać 

kryteria zawarte w FIBA INTERNAL REGULATIONS – BOOK 6 (3x3) i posiadać konta na platformie 

https://play.fiba3x3.com. 

 

 

https://play.fiba3x3.com/


 

 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 
Tel./fax. +48 22 836 38 00  
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl 
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466 
 

 

UDZIAŁ DRUŻYN 

1. W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w poniższych  

kategoriach, które są punktowane w systemie SSM: 

- U23 (ur. w latach 2000 – 2007), 

- U17 (ur. w latach 2006 – 2009), 

- U15 (ur. w latach 2008 - 2010).  

2. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn 

składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w 

klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022. Zgłoszenie imienne do rozgrywek klub składa do 

właściwego terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 17b do Regulaminu Cyklu. 

3. W finale mogą uczestniczyć maksymalnie dwa zespoły tego samego klubu. 

4. Drużyna klubu awansującego do finału może wymienić 2 zawodników. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Mistrzostwa odbywać się będą w formie  turniejów w dwóch etapach: 

Etap I – kwalifikacje (termin - od 1 kwietnia do - 11 czerwca 2023 r).  

1. Kwalifikacje strefowe rozgrywane w formie turniejów organizowanych przez jeden z  WZKosz-y 

ze strefy. W turnieju strefowym musi wziąć udział nie mniej niż 4 zespoły żeńskie oraz nie 

mniej niż 6 zespołów męskich. Mistrz strefy awansuje do finałów MMP danej kategorii wieku. 

Udział w turnieju strefowym jest punktowany do Grand Prix według zasad określonych w p.3. 

Zespoły klubów spoza danej strefy mogą brać udział w kwalifikacjach strefowych i zdobywają 

punkty, ale awans do finału uzyskuje najlepszy zespół z danej strefy. 

2. Turnieje dodatkowe „Grand Prix” w których udział mogą brać dowolne zespoły. Zespoły 

uczestniczące w tych turniejach zdobywają punkty zgodnie z p. 3.  

3. Punktacja w turniejach strefowych i Grand Prix zgodnie z p. 3.1.5 Regulaminu Cyklu. 

4. Do finału awansuje 8 najlepszych zespołów ze stref oraz 8 najlepszych w punktacji Grand Prix. 

W przypadku gdy nie został wyłoniony mistrz strefy lub gdy zespół taki wycofał się z finału, do 

finału awansuje kolejny zespół z punktacji Grand Prix. 

  

 Etap II – Finał MMP z udziałem 16 drużyn w cyklu, w terminie 16 - 18  lub 23 – 25 czerwca 2023 r. 

 

     Wnioski o organizację turniejów finałowych MMP 3x3 należy przesyłać na adres 

rozgrywki@pzkosz.pl  na drukach – Zał.16c do RC, do dnia 27 maja 2022 r, godz. 12:00. 

 

 

mailto:rozgrywki@pzkosz.pl
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ORGANIZACJA TURNIEJÓW STREFOWYCH I GRAND PRIX 

Wnioski o przyznanie organizacji turniejów Grand Prix  oraz terminy turniejów strefowych, 

     WZKosz-e powinny przesyłać na adres rozgrywki@pzkosz.pl  na drukach – Zał.16c do RC, do 

dnia 17 marca  2023 r, godz. 12:00.  

 

Pozostałe informacje dotyczące rozgrywek zawarte są w Regulaminie Cyklu Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski w Koszykówce 3x3. 

 

W załączeniu przekazujemy: 
1.Załączniki: 
- Zał. 4 do RWS (wniosek o licencję stałą PZKosz) 
- Zał. 5 do RWS (zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych) 
- Zał. 5a (wniosek o licencję okresową 3x3) 
- Zał. 13a (kolejność drużyn) 
- Zał. 14a (zgłoszenie drużyn do rozgrywek centralnych) 
- Zał. 16c (wniosek o organizację turnieju) 
- Zał. 17b (zgłoszenie imienne drużyny) 
2.Regulamin Cyklu MMP 3x3, 
3.Oficjalne Przepisy gry w koszykówkę 3x3 
oraz dodatkowo zaktualizowany terminarz Rozgrywek Centralnych PZKosz 

 
  
             Z poważaniem 

 

 
 

Otrzymują: 

 Wojewódzkie Związki Koszykówki 

 Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz 

 Członek Zarządu ds.koszykówki 3x3 

 Media PZKosz 
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