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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE KOSZYKOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA DZIECI 

MIASTO/POWIAT 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Dzieci”). 

W przypadku braku w.w. oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w 

zawodach 

 

 

I. Uczestnictwo  

W mistrzostwach uczestniczą uczniowie urodzeni w roku 2009 i młodsi. Zespół liczy  12 

zawodników/czek. Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV 

regulaminu  ogólnego WIMS (m.in. na odprawie uczniowie posiadają ważną legitymację 

szkolną).  

W mistrzostwach miast i gmin uczestniczą wszystkie zgłoszone szkoły.  

W mistrzostwach powiatów uczestniczą najlepsze szkoły z zawodów miejsko - gminnych wg 

ustaleń  powiatowych organizatorów sportu.  

W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów wg ustaleń 

rejonowych  organizatorów sportu.  

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw  

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym 

zawodów. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

przepisami PZKosz.  System zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od 

ilości występujących drużyn. - czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry).  
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- piłka: numer “5”.  

- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. 

Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. (linia przerywana koła od strony 

kosza).  

- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać  w 

II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 

lub 12  zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i 

mogą zostać  zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego 

w tej kwarcie.  

- gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika  (I 

lub II kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o osobę 

kontuzjowaną  /wykluczoną.  

- drużyna może rozpocząć mecz przy składzie min. 10 zawodników 

 

III. Obowiązuje:  

 

a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową),  

b. przepis dotyczący błędu „połowy”(powrót piłki na pole obrony)  

c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,  

d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.  

- w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki.  

- w wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi 

trenerowi,  orzekany jest faul techniczny B ( faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po 

nim piłka zostaje przyzna  drużynie, która wykonywała rzut.  

- o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z 

przepisami PZKosz.  

 

IV. Sposób wyłonienia zwycięzcy 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za 

walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:  
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1. Większa liczba zdobytych punktów.  

2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich 

meczów w danej  grupie, o kolejności miejsc decyduje (ą)wynik(i) meczu (ów)pomiędzy tymi 

drużynami. Jeśli liczba  punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, 

klasyfikację ustala się według  poniższych zasad, w następującej kolejności:   

     a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi  drużynami,  

b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich 

meczach w danej grupie, d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich 

meczach w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, 

klasyfikację końcową ustala się  w drodze losowania.   

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowana na którymkolwiek etapie wg. zasad 

podanych  powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych 

niesklasyfikowanych  drużyn.  

V.        Zgłoszenia 

 

Bramka SRS będzie otwarta do 3.02.2022 r. 

 

VI. Nagrody 

 

• Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy.  

• Zawodnicy drużyn I-III medale.  

• Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła. 

 

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z 

systemu www.srs.szs.pl oraz legitymacje szkolne 

uczestników. 

http://www.srs.szs.pl/

