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28.11.2019, Żyrardów 

MIĘDZYPOWIATOWE FINAŁY 

Koszykówka Szkół Podstawowych – MŁODZIEŻ (2005 i 2006) 

  

Powiat Żyrardowski serdecznie zaprasza na Międzypowiatowe Finały Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Szkół Podstawowych 

 

Miejsce:  Hala Sportowa „Elektryk ”przy ZS nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4. 

Koszykówka Dziewcząt (wtorek) 17.12.2019  weryfikacja 8.35 (rozpoczęcie 9.00). 

Koszykówka Chłopców  (środa) 18.12.2019  weryfikacja 8.35 (rozpoczęcie 9.00). 

 

1. Obowiązują: 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna świadczące o  

zgodzie na wzięcie udziału w zawodach oraz o ważności badań lekarskich dziecka (formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu), 

 Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

 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. 

 Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach 

informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły prasowe. 

 W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

2. Uczestnictwo 

 drużynę stanowią uczniowie jednej Szkoły Podstawowej – rocznik 2005 i 2006. 

 zespół liczy 8 -12  zawodników/czek. 
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3. Przepisy gry 

 czas gry: 4 x 6 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. 

 zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników.  

 w razie remisu zarządza się 2 minutowe dogrywki. 

 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.  

 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 walkower 0 punktów. 
 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

 

 większa liczba zdobytych punktów 

 

 jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów 

w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi 

drużynami.  Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, 

klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:  
 

   a.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami. 
 

   b.    decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

 drużynami. 
 

   c.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w 

danej grupie. 

 
   d.    decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. 

 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w 

drodze losowania. 

Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie zasad  

podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych  

niesklasyfikowanych drużyn. 

 

     

Ze sportowym pozdrowieniem, 

 Kamil Owczarek 

 Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego 
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