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REGULAMIN  
MISTRZOSTW W PIŁCE KOSZYKOWEJ 

LICEALIADA 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 
system rejestracji szkół srs.szs.pl 

 

1. Uczestnictwo. 

W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież urodzona w latach 99-2001, 

posiadająca ważną legitymację szkolną. Drużyna liczy 12 dziewcząt lub 12 chłopców 

- uczniów jednej szkoły. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego WIMS.                      

W mistrzostwach miasta i gmin uczestniczą wszystkie zgłoszone szkoły. 

 

2. Sposób przeprowadzania mistrzostw. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XIX WIMS, LIMS 

i przepisami PZKosz. 

 

3. Przepisy gry. 

Czas gry: 4 x 8 minut UWAGA: zatrzymywana wyłącznie ostatnia minuta IV-tej 

kwarty przy różnicy mniejszej bądź równej 8 pkt. Czas dla trenera 2-krotnie (raz na 

każdą połowę) Przerwa między kwartami równa 1 min. W razie remisu zarządza się 2 

minutową dogrywkę. 

Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 

sekund. Nowe 14 sekund zostają przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w 

ataku. Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu 

drużyny w każdej kwarcie. Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, 

chłopców piłka nr 7. 

 

4. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za 
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walkower - 0 punktów. 

O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów. 

Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów. 

a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-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. 

 

5. Sprawy różne: 

Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna. 

W dostarczonym w dniu zawodów formularzu należy przy każdym nazwisku wpisać 

numer, z którym zawodnik będzie występował podczas zawodów.  

Jednolite stroje z numerami na koszulkach. 

Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów) oraz ważne legitymacje szkolne. 

Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiada za rzeczy zaginione. 

W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

6. Zgłoszenia  

Swój udział w zawodach Szkoły zgłaszają za pośrednictwem systemu srs.szs.pl 

Bramka zgłoszeniowa zamyka się 25.01.2018r.  

 

7. Nagrody  

Najlepszy zespół otrzymuje puchar.  

Zawodnicy 1 - 3 otrzymają medale.  

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

 

8. Koordynatorzy– Hania Komorowska, Arkadiusz Zachacz 


