
 

 
 

 

 
 

 

Koszykówka 3x3 – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2021/2022 

 

I. PROGRAM i SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Rywalizacja w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej odbędzie się w jednym rzucie w roku akademickim 

2021/2022 

2. Długość trwania zawodów oraz schemat rozgrywek zostaną dostosowane do liczby zgłoszonych zespołów.  

 

II. UCZESTNICTWO  

1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 

2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rozgrywek po trzy zespoły kobiet i mężczyzn. Zespół składa się maksymalnie 

z 4. Zawodniczek/ zawodników 

 

III. PRZEPISY GRY 

1. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów czas trwania meczu wynosi od 8 do 12 minut. Dokładny czas 

zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do zawodów.  

2. W regulaminowym czasie gry obowiązuje zasada „nagłej śmierci”. Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 

lub więcej pkt, wygrywa mecz, jeśli zdarzy się to przed końcem regularnego czasu gry.  

3. Jeżeli wynik jest nierozstrzygnięty na koniec regularnego czasu gry, rozgrywa się trwająca 2 minuty dogrywkę.  

4. Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz. 

 

IV. PUNKTACJA 

1. O kolejności miejsc w fazie grupowej decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: - za zwycięstwo 2 

pkt. – za porażkę 1 pkt. – za walkower -1 pkt. 

2. W przypadku uzyskania przez dwa zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

• wynik(i) meczu(ów) pomiędzy tymi dwiema drużynami.  

• większa średnia zdobytych punktów 

• lepszy stosunek punktów 

 

V. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem niniejszego 

regulaminu technicznego. 

2. Do klasyfikacji drużynowej osobno dla kobiet i mężczyzn zaliczane są wyniki dwóch najlepszych drużyn żeńskich 

i dwóch męskich. Zespoły punktują otrzymując za zwycięstwo n+1 pkt., za drugie miejsce n-1 pkt., za III miejsce 

n-2 pkt. itd., gdzie „n” oznacza liczbę drużyn biorących udział w turnieju. W przypadku remisu punktowego 

wyższe miejsce zajmuje uczelnia, której najlepsza drużyna zajęła wyższe miejsce w turnieju. 

3. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2021/2022. 



 

 
 

 

 
 

 

 


