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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W PIŁCE RĘCZNEJ 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 uczestniczyć będzie młodzież urodzona w 2009 i młodsi, 

posiadająca ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 14 dziewcząt lub/i 14 

chłopców. 

 

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem XXIII WIMS i przepisami ZPRP. 

 W kwestiach spornych prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi. 

 Szczegółowy system zawodów zostanie ustalony w zależności od ilości 

zgłoszonych zespołów. 

  

 Przepisy gry: 

• Obowiązuje rozmiar piłki: nr 1 (50-52 cm) dziewczęta i chłopcy, 

• Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu, 

• Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu, 

• Przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym 

momencie meczu, 

• Zakaz używania kleju. 
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III. Punktacja 

1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

• 3 pkt. - za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 

• 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych, 

• 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych, 

• 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 

 

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno: 

a) większa liczba zdobytych punktów. 

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

• większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

• większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

• większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

• większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów, 

• większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach, 

• losowanie. 

 

2. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem, wynik zawodów 

zalicza się do tabeli. Rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie 

wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk 

indywidualnych. 

 

3. Półfinały i finał: 

 W przypadku konieczności rozgrywania półfinałów i finału w spotkaniach przy 

wyniku remisowym po upływie regulaminowego czasu gry obowiązuje dogrywka 5 

min, a w przypadku nierozstrzygniętego wyniku konkurs rzutów karnych. Do 

rzutów karnych drużyny wystawiają 3 graczy, a jeśli nadal będzie utrzymywał się 

wynik remisowy, kolejni gracze wykonują rzuty karne, aż do rozstrzygnięcia. 

 

IV. Zgłoszenia 

 Dziewczęta i chłopcy - zgłoszenia przez system srs.szs.pl do 3.02.2022r. 
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V. Nagrody  

- wszystkie drużyny otrzymują dyplomy. 

- zawodnicy drużyn 1-3 otrzymają medale (w przypadku 3  i więcej drużyn) 

- najlepszy zespół otrzymuje puchar. 

 

 Koordynator: Małgorzata Kałużna tel. 605-739-406 

 

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z systemu www.srs.szs.pl 

legitymacje szkolne uczestników. 

 


