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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE KOSZYKOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

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 Młodzieży Szkolnej”). 

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

do startu w zawodach 

 

 

I. Uczestnictwo  

W mistrzostwach uczestniczą uczniowie urodzeni w latach 2007-2008. 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 8 minut.  

- piłka: numer 6 - dziewczęta; piłka nr 7 - chłopcy  
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- czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku w ciągu 8 sekund. - 

rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w 

każdej kwarcie - Drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy 

popełniła cztery (4) faule w kwarcie  meczu. 

- w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej 

kwarcie  dodatkowo jeszcze jedną. 

 

III. Sposób wyłonienia zwycięzcy 

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

walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:  

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.   

 

IV. Zgłoszenia 

Bramka SRS będzie otwarta do 10.03.2022 r. 

 

VI. Nagrody 

• Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy.  

• Zawodnicy drużyn I-III medale.  

• Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła. 

 


