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REGULAMIN 
MISTRZOSTW W KOSZYKÓWCE 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
 

Uczestnictwo 

W mistrzostwach uczestniczy młodzież ur. w roku 2004 i młodsza, posiadająca 

ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 10 - 12 dziewcząt i/lub 10 - 12 chłopców.  W 

mistrzostwach uczestniczą szkoły miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.  

 

Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem LIMS i 

przepisami PZKosz. System zawodów ustala bezpośredni organizator w zależności 

od ilości występujących drużyn. 

- Czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry), 

- 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), 

- nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt. 

- 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 osób, zawodnicy 11 i 12 mogą być 

wprowadzeni do gry w III i IV kwarcie, 

-w  przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) – do gry wchodzi 

zawodnik 11 lub 12, 

- gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 

osobowym, 

- drużyna może rozpocząć mecz przy składzie min. 10 zawodników, 

- obowiązuje: krycie “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), 

- obowiązuje: przepis połowy, 

- obowiązuje: przepis 3 sekund, 
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- obowiązuje: przepis 5 sekund. 

- w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki, 

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

kapitanowi i trenerowi, dyktowany jest rzut techniczny trenera oraz piłka z boku, 

- o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie 

z przepisami PZKosz. 

- za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje 

się dodatkowego rzutu. 

 

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: 

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. 

W spotkaniach przy wyniku remisowym po upływie regulaminowego czasu gry 

obowiązuje dogrywka 5 min, a w przypadku nierozstrzygniętego wyniku konkurs 

rzutów osobistych. Do rzutów osobistych drużyny wystawiają 3 graczy, a jeśli nadal 

będzie utrzymywał się wynik remisowy, kolejni gracze wykonują rzuty osobiste, aż do 

rozstrzygnięcia. 

 

Zgłoszenia 

Szkoły przystępujące do Mistrzostw muszą się zarejestrować przez system rejestracji 

szkół srs.szs.pl    do 10 stycznia 2017 r. 
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Nagrody  

Najlepsza drużyna otrzyma puchar. 

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

Zawodnicy 1-3 drużyn medale. 

 

 


