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REGULAMIN 
MISTRZOSTWA KOSZYKÓWCE 

  LICEALIADA 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl 

 

Uczestnictwo 

W mistrzostwach startują zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców, uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 1997 i 

młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt lub 12 

chłopców. Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 

regulaminu ogólnego XVIII WIMS. W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie 

zgłoszone zespoły wg planu ustalonego przez organizatora sportu. 

W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze zespoły z mistrzostw powiatów wg planu 

opracowanego przez rejonowych organizatorów sportu. W finale wojewódzkim uczestniczy 8 

zespołów - najlepsze szkoły z zawodów rejonowych oraz dodatkowo drużyna zgodnie z 

regulaminem gier zespołowych. 

 

Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym LIMS i przepisami 

PZKosz. System zawodów na poszczególnych szczeblach ustalają bezpośredni 

organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn. 

- czas gry 4x10 min. 

- czas gry w turnieju 4x8 min. (więcej niż dwa zespoły) 

- obowiązują przepisy PZKosz 

 

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 lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów. 
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a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

(bezpośrednie mecze/-e), 

b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju, 

d) większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. 

 

Zgłoszenia - swój udział w zawodach szkoły potwierdzają przez srs do 18.12.2016r. 

 

Nagrody  

Najlepsza drużyna otrzyma puchar. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. Zawodnicy 1-3 

drużyn medale. 

 

 


