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REGULAMIN 
MISTRZOSTW W PIŁCE RĘCZNEJ 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 

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

 

I. Uczestnictwo  

W mistrzostwach uczestniczyć będą uczniowie urodzeni w roku 2003-2005, 

posiadający ważną legitymację szkolną. Zespół liczy 14 dziewcząt lub/i 14 chłopców. 

W mistrzostwach biorą udział zespoły zgłoszone przez srs.szs.pl 

 

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw  

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem LIMS 

i przepisami ZPR w Polsce. Szczegółowy system zawodów zostanie ustalony                       

w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. 

Przepisy gry 

- obowiązujące rozmiary piłek: chłopcy 2, dziewczęta 1, 

- w każdej połowie 1 czas dla trenera, 

- dowolny system obrony, 

- zmiany zawodników mogą następować przez cały mecz niezależnie od tego czy 

drużyna gra w obronie czy a ataku. 

 

III. Punktacja 

1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

 3 pkt. - za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 

 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych, 

 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych, 

 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decyduje kolejno: 

 a) większa liczba zdobytych punktów, 

 b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę smą liczbę punktów decyduje: 
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- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

- większa różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach,  

- losowanie. 

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem, wynik zawodów 

zalicza się do tabeli. Rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie 

wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk 

indywidualnych. 

IV. Sposób wyłonienia zwycięzcy 

W przypadku dużej ilości zespołów mecze odbywają się w grupach, następnie po 

dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów.  

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. 

  

V. Zgłoszenia  

Zgłoszenia przez system srs.szs.pl do 20.02.2019 

 

VI. Nagrody 

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

Zawodnicy drużyn 1-3 otrzymają medale. 

Dla najlepszego zespołu przewidziany jest również puchar. 

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

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z systemu 
www.srs.szs.pl oraz legitymacje szkolne uczestników. 

http://www.srs.szs.pl/

