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1. W meczu koszykówki ulicznej (streetball) grają dwie drużyny, po trzech 

zawodników każda, zdobywając punkty do tego samego kosza.  

2. Gra toczy się do 12 punktów lub maksymalnie 12 minut (bez zatrzymywania 

zegara) – eliminacje, a mecze ½ finału i finał do 16 punktów lub maksymalnie 20 

minut (z zatrzymywanymi ostatnimi 3 minutami). 

3. Każdy uzyskany kosz to 1 pkt, za kosz uzyskany z dystansu (zza linii 6.25) zalicza 

się 2 pkt. 

4. Drużyna może wziąć jeden czas – nie dłuższy niż 60 sekund. 

5. Przed rozpoczęciem spotkania losuje się która drużyna otrzyma piłkę i rozpocznie 

grę. 

6. Po uzyskaniu kosza drużyna wyprowadza piłkę dopiero po dotknięciu jej przez 

zawodnika z drużyny przeciwnej (broniącej). 

7. W przypadku sytuacji spornych nie stosuje się rzutu sędziowskiego, lecz piłkę 

otrzymuje drużyna broniąca się w danej akcji. 

8. Po każdej zmianie posiadania piłki (np. nieudany rzut lub przechwyt) musi ona 
zostać odegrana za linię 6.25 m. Jeżeli piłka nie została odegrana poza tą linię 
punkty zdobyte podczas ataku nie liczą się. 

9. Przed rzuceniem kosza przynajmniej dwóch graczy musi mieć kontakt z piłką 
(również dotyczy to przechwytów). 

10. W turnieju nie liczy się przewinień osobistych zawodnika, lecz po 6 przewinieniu 

drużyny, każdy następny faul karany jest rzutami osobistymi. 

11. W przypadku, gdy gracz zostanie sfaulowany i zdobędzie kosza, jest on zaliczany, 

a piłka przechodzi do przeciwnika. 

12. Celny rzut osobisty liczony jest za 1 pkt. 

13. Wszystkie faule zgłaszane są przez zawodników. Na boisku nie ma sędziego, lecz 
grę obserwuje tzw. mediator, który w przypadkach spornych ma ostatnie, 
decydujące słowo. Jednakże organizator może zadecydować, że mecze fazy 
finałowej mogą w całości prowadzić mediatorzy. 

14. Faule zamierzone karane są rzutami wolnymi. Taka sama kara spotyka drużynę 

przy wulgarnym i obraźliwym zachowaniu w stosunku do zawodników drużyny 

przeciwnej i mediatora. 

15. Mediator ma możliwość wykluczenia zawodnika lub drużynę z gry w przypadku 

zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 14. 

16. Do zadań mediatora należy pomiar czasu gry, liczenie punktów oraz przewinień. 


