LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022
HONOROWY PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ŁUKASZ BOROWIAK

STAROSTA LESZCZYŃSKI
JAROSŁAW WAWRZYNIAK

REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W UNIHOKEJU
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
MIASTO/POWIAT
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez
system rejestracji szkół srs.szs.pl
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 startuje młodzież urodzona w roku 2007-2008, posiadająca ważną
legitymację szkolną. Reprezentacja szkoły może liczyć 12 chłopców lub/i 12
dziewczynek. Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV
regulaminu ogólnego XXIII LIMS. W mistrzostwach powiatów startują zgłoszone
szkoły. W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów
lub wszystkie zgłoszone szkoły rejonu. Decyzje w sprawie formy zawodów
rejonowych podejmują rejonowi koordynatorzy sportu.
W finale wojewódzkim uczestniczą 4 zespoły:
Rozegrane zostaną półfinały wojewódzkie, w których uczestniczyć będą najlepsze
szkoły z zawodów rejonowych. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania
czwartego zespołu w grupie trzyzespołowej. Z półfinałów awansują po dwa zespoły.
W Finale mogą wystąpić maksymalnie 2 zespoły z jednego rejonu organizacyjnego.
II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i
możliwościami organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w
komunikacie organizacyjnym zawodów. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone
zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i przepisami Polskiego Związku
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Unihokeja. System rozgrywek ustalają powiatowi i rejonowi organizatorzy sportu, w
zależności od ilości zgłoszeń.
- zespół gra w składzie 5 zawodników + bramkarz,
- czas gry 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy (więcej niż dwa zespoły, zgodnie z
ustaleniami organizatora),
- bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm),
- pole bramkowe; szerokość 5 m, długość 4 m ,
- pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się
3,5 m od linii końcowej boiska),
- boisko o wymiarach 24x12m, dopuszcza się boisko o mniejszych wymiarach 22m x
11m i 20m x 10m (w zależności od wielkości hali sportowej organizatora),
- w finałach rejonowych i wojewódzkich zespoły grają na duże bramki,
- w pozostałych sytuacjach decyduje organizator.
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną
– 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
1. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi
zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy
zainteresowanymi drużynami)
2. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
3. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
c) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi drużynami.
IV. Sposób wyłonienia zwycięzcy
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.
V. Zgłoszenia
Zgłoszenia przez system SRS do 21.10.2021 r. do godziny 12.00
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