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Młodzieżowe rozgrywki 3x3 w Wielkopolsce 

Turniej Strefowy oraz Grand Prix Wielkopolski 
 

1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/22 toczą się w zmienionej 

formule – szczegóły w Komunikacie Wydziału Rozgrywek PZKosz nr 17 oraz załączniku  – 

dostępny na stronie http://wzkosz.pl/dokumenty.html  

2. Mistrzostwa Polski odbędą się w sześciu kategoriach: 

a. U23K – zawodniczki z roczników 1999-2006 

b. U17K – zawodniczki z roczników 2005-2008 

c. U15K – zawodniczki z rocznika 2007 i młodsze 

d. U23M – zawodnicy z roczników 1999-2006 

e. U17M – zawodnicy z roczników 2005-2008 

f. U15M – zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi 

3. W finale Mistrzostw Polski zagra po 16 najlepszych zespołów wyłonionych wg następujących 

kryteriów  

a. 8 Mistrzów Stref – wyłonionych na 8 turniejach strefowych organizowanych przez 

wiodącej okręgowe związki koszykówki 

b. 8 najlepszych zespołów z rankingu prowadzonego przez PZKosz w każdej kategorii 

wiekowej – zespoły zdobywają punkty za miejsca w turniejach strefowych i Grand Prix 

4. Turniej strefowy dla Wielkopolski i woj. zachodniopomorskiego odbędzie się w dniach 28-

29 maja 2022 r. w Baranowie koło Poznania ul. Wypoczynkowa 93a  

a. 28 maja rozegrane zostaną kategorie  

i. U23K 

ii. U15K 

iii. U17M 

b. 29 maja rozegrane zostaną kategorie 

i. U17K 

ii. U23M 

iii. U15M 

c. Rejestracja odbywa się dwuetapowo 

http://wzkosz.pl/dokumenty.html
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i. Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3 

1. Rejestracja na turniej sobotni pod adresem - 

https://play.fiba3x3.com/events/0af273fb-e6cd-402f-bc4a-

686aad1ec0a0 

2. Rejestracja na turniej niedzielny pod adresem - 

https://play.fiba3x3.com/events/43914b1a-b6bc-43dd-8405-

1a08de7f3808 

ii. Rejestracja do WZKosz poprzez wysłanie zgłoszenia Zał. 17b - mailem na adres 

wgid@wzkosz.pl – załącznik dostępny na http://wzkosz.pl/dokumenty.html  

d. Dla najlepszych zespołów przewidziane są puchary, medale i nagrody rzeczowe. 

Dla każdego uczestnika koszulka turniejowa. Wielkopolski Związek Koszykówki 

zapewnia wodę oraz poczęstunek.  

e. Wpisowe dla drużyn z województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego 

wynosi (w nawiasie wpisowe dla zespołów spoza wymienionych województw): 

i. Kategoria U15 – 100 zł (150 zł) 

ii. Kategoria U17 – 150 zł (225 zł) 

iii. Kategoria U23 – 200 zł (300 zł) 

f. Wpłaty tylko i wyłącznie na konto wpłacane w momencie zgłoszenia drużyny: 

Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki 64 1240 6524 1111 0011 0959 

2216 Bank Pekao S.A. O/Poznań. Zespół zostaje zakwalifikowany do turnieju w 

momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. 

g. Mistrz turnieju strefowego w każdej kategorii ma zagwarantowany awans do 

Finału Mistrzostw Polski 3x3, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2022 r.  

h. Zespoły uczestniczące w turnieju zdobywają punkty do rankingu PZKosz 

5. Turniej Grand Prix Wielkopolski odbędzie się w dniu 21 maja 2022 r. w Koziegłowach koło 

Poznania ul. Piłsudskiego 3 

a. W każdej kategorii udział weźmie maksymalnie 8 zespołów – organizatorzy mogą 

zwiększyć liczbę zespołów w poszczególnych kategoriach 

b. Rejestracja odbywa się dwuetapowo 

i. Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3 - 

https://play.fiba3x3.com/events/35a07d8f-1345-4dec-9a4a-f86bce355c38  

https://play.fiba3x3.com/events/0af273fb-e6cd-402f-bc4a-686aad1ec0a0
https://play.fiba3x3.com/events/0af273fb-e6cd-402f-bc4a-686aad1ec0a0
https://play.fiba3x3.com/events/43914b1a-b6bc-43dd-8405-1a08de7f3808
https://play.fiba3x3.com/events/43914b1a-b6bc-43dd-8405-1a08de7f3808
mailto:wgid@wzkosz.pl
http://wzkosz.pl/dokumenty.html
https://play.fiba3x3.com/events/35a07d8f-1345-4dec-9a4a-f86bce355c38
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ii. Rejestracja do WZKosz poprzez wysłanie zgłoszenia Zał. 17b - mailem na adres 

wgid@wzkosz.pl – załącznik dostępny na http://wzkosz.pl/dokumenty.html  

c. Dla najlepszych zespołów przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.  

d. Wpisowe dla drużyn z województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego 

wynosi (w nawiasie wpisowe dla zespołów spoza wymienionych województw): 

i. Kategoria U15 – 100 zł (150 zł) 

ii. Kategoria U17 – 150 zł (225 zł) 

iii. Kategoria U23 – 200 zł (300 zł) 

e. Organizatorem Grand Prix Wielkopolski jest Organizacja Środowiskowa AZS Poznań.  

Wpłaty tylko i wyłącznie na konto wpłacane w momencie zgłoszenia drużyny: AZS 

Poznań SGB Bank S.A.: 80 1610 1133 2018 0140 3017 0002. Zespół zostaje 

zakwalifikowany do turnieju w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. 

f. Zespoły uczestniczący w turnieju zdobywają punkty do rankingu PZKosz  
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