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Komunikat Komisji 3X3 LZKosz 

 
(rozgrywki 3x3 sezon 2021/2022) 

 
 
Komisja 3x3 LZKosz na podstawie Komunikatu Wydziału Rozgrywek Departamentu Sportu 
PZKosz nr 17/2021/2022 oraz Regulaminu Cyklu MMP 3x3 w sezonie 2021/2022 
zawiadamia, że na podstawie wcześniejszej informacji jest organizatorem turniejów 
kwalifikacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Koszykówce 3x3 w sezonie 
2021/2022. Turnieje odbędą się 21.05.2022 r. cykl U15K i U15M oraz 28.05.2022 r. cykl 
U23M w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej w Lublinie. Rozpoczęcie zawodów o 
godz. 9.00. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozostałe turnieje eliminacyjne do finałów MMP 3x3 strefy podkarpacko-lubelskiej 
organizować będzie Podkarpacki Związek Koszykówki (02.05.2022 r. cykl U17K, U17M  
i U23K) i tam należy zgłaszać akces udziału w danym cyklu rozgrywek – e-mail: 
pzk@podkarpackikosz.com.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Poniżej dokumenty, które określają zasady rozgrywek 3x3 w sezonie 2021/2022: 
 

 Komunikat Wydziału Rozgrywek nr 17/2021/2022 – system rozgrywek MMP 3x3, 

 Regulamin Cyklu MMP 3x3 w sezonie 2021/2022 (zał. Do Uchwały Zarządu PZKosz 
nr 253), 

 Komunikat Wydziału Rozgrywek nr 39/2021/2022 – terminy turniejów strefowych 
oraz turniejów Grand Prix 3x3. 

 
Dodatkowo dołączamy dokumenty niezbędne do udziału w rozgrywkach: 
 

 zał 4 – wniosek o licencję zawodnika, 

 zał 5 – zobowiązanie, 

 zał 5a – wniosek o licencję zawodnika 3x3, 

 zał 17b – zgłoszenie drużyny. 
 
Zawodnicy, (jeśli nie maja jeszcze utworzonego profilu FIBA 3x3) tworzą swoje indywidualne 
konta oraz rejestrują udział drużyn w wybranych dostępnych turniejach na platformie 
http://play.fiba3x3.com/ 
 
Przypominamy również o konieczności przesyłania zgłoszeń zespołów do turnieju (zał 17b) 
skanem na adres mailowy LZKosz: 3x3@lzkosz.com.pl oraz ewentualne wnioski 
poszczególnych zawodników (zał 4 – dla całkiem nowych zawodników, zał 5 – jeśli  
w obecnym sezonie nie był zatwierdzony do rozgrywek w danym klubie). 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
 

1. W 2022 roku Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 3x3 rozgrywane będą według nowych 
zasad. Dwuetapowe rozgrywki składać się będą z minimum trzynastu imprez. 
Zgodnie z decyzją Zarządu PZKosz w nowej edycji MMP 3x3 awans do finału 
wywalczyć będzie można w: 

 

 kwalifikacjach strefowych (awans uzyskuje najlepsza drużyna ze strefy – łącznie 8 
drużyn), 

 cyklu Grand Prix – punktowane w nim będą wszystkie kwalifikacje strefowe oraz 
dodatkowe turnieje Grand Prix. 

 
2. Awans do finału wywalczy osiem pierwszych drużyn z klasyfikacji Grand Prix. 

Nowością jest możliwość startu w klasyfikacjach strefowych zespołów z innych 
regionów, nie będą one mogły awansować z klucza strefowego, ale będą mogły 
wywalczyć punkty do Grand Prix. 

3. W sezonie 2021/2022 MMP w koszykówce 3x3 prowadzone będą w trzech 
kategoriach wiekowych (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), które punktowane będą  
w Systemie Spotu Młodzieżowego: 

 

 U23 (ur. w latach 1999 – 2006), 

 U17 (ur. w latach 2005 – 2008), 

 U15 (ur. w latach 2007 i młodsi). 
 

4. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić do eliminacji MMP 
dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje 
okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022.  
W finale mogą uczestniczyć jednak maksymalnie dwa zespoły tego samego klubu. 

5. Zawodnicy muszą posiadać: polskie obywatelstwo, licencje na uprawianie 
koszykówki, licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3 (wszyscy zawodnicy 
posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również w systemie ESOR 
licencje do rozgrywek 3x3). Zawodnik nie posiadający licencji okresowej  
w koszykówce 5x5 na sezon 2021/2022 może wystąpić o licencję 3x3 do dowolnego 
klubu. 

6. Mistrzostwa odbywać się będą w formie jednodniowych turniejów w dwóch etapach: 
Etap I – kwalifikacje oraz Etap II – finał MMP z udziałem 16 drużyn w każdej kategorii 
w terminie 17-19 czerwca 2022 r. 

 
 
Marek Lembrych 
Prezes LZKosz 
 
Michał Wach 
Przewodniczący Komisji 3x3 LZKosz 


