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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTW W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
MIASTO I POWIAT 

 
1. Uczestnictwo  

W mistrzostwach może uczestniczyć młodzież urodzona w latach 2002-2004, 

posiadająca ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 14 chłopców. W mistrzostwach 

biorą udział zespoły zgłoszone przez srs.szs.pl 

 

2. Miejsce  

Hala „Trzynastka” przy SP nr 13,  ulica Rejtana 1. 

 

3. Terminarz rozgrywek 

14.03.2018r. (środa) 

godz. 8.30  weryfikacja drużyn 

godz. 9.00  rozpoczęcie zawodów     

Szczegółowy system zawodów zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych 

zespołów.              

 

4. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XIX WIMS i 

przepisami ZPR w Polsce.  

Obowiązują aktualne przepisy i zarządzenia ZPR dotyczące systemu gry  

W czasie gry obowiązuje piłka nr 2, jeden czas dla zespołu w każdej połowie, zakaz 

używania kleju. 

 

5. Sposób wyłonienia zwycięzcy 

Za zwycięstwo zespół uzyskuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.  
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W eliminacjach o kolejności miejsc zespołów decyduje ilość zdobytych punktów. 

Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsc 

decydują:  

· większa liczba punktów zdobytych w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami,  

· większa różnica bramek ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

· większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami,  

· większa różnica bramek ze wszystkich spotkań,  

· większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach.   

W meczach pófinałowych i finałowych 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. 

 

6. Zgłoszenia przez system srs.szs.pl do 26.02.2018 

  

     7. Koordynator: Małgorzata Kałużna   tel. 605-739-406 

 

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

oraz legitymacje szkolne uczestników 

 


