
Komunikat Organizacyjny
http://www.powiat

Zawody 

Koszykówka Chłopców 

  

Powiat Żyrardowski serdecznie zaprasza na Finałowe Zawody Mi

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Szkół 

 

Organizator:   SZS, Starostwo Powiatowe w 

 

Miejsce:  Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 1 

Termin:   wtorek  10.01.2017  weryfikacja:  8.00 

 

1. Obowiązują: 

• Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez 

pielęgniarkę szkolną lub lekarza 

srs.szs.pl oraz podpisaną dostarczy

• Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki.

• W dostarczonym w dniu zawodów formularzu nale

z którym zawodnik będzie wyst

• Jednolite stroje z numerami na koszulkach,

• Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów);

• Ważne legitymacje szkolne;

• W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator;

• Opiekunowie ekip odpowiadaj

• Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada;

 

2. Uczestnictwo 

• zespół liczy 8 - 12 zawodników.

 

 

 

Komunikat Organizacyjny  
http://www.powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=216

 

Żyrardów, 0

Zawody Mi ędzypowiatowe 

Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

 

yrardowski serdecznie zaprasza na Finałowe Zawody Międzypowiatowe XIX Mazowieckich 

y Szkolnej w Koszykówce Szkół Ponadgimnazjalnych. 

tarostwo Powiatowe w Żyrardowie. 

Sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, 

weryfikacja:  8.00 - 8.20. 

Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez 

ą lub lekarza (należy ją wygenerować z systemu rejestracji szkół SRS:  

oraz podpisaną dostarczyć w dniu zawodów), 

 własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

W dostarczonym w dniu zawodów formularzu należy przy każdym nazwisku wpisa

ędzie występował podczas zawodów, dla celów protokołów.

Jednolite stroje z numerami na koszulkach, 

żne dla nauczycieli/opiekunów); 

ne legitymacje szkolne; 

ętych Regulaminem decyduje Organizator; 

Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie; 

zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada; 

12 zawodników. 

zyrardowski.pl/index.php?strona=216 

Żyrardów, 02.01.2017 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

dzypowiatowe XIX Mazowieckich 

Bohaterów Warszawy 4, Żyrardów. 

Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz przez 

rejestracji szkół SRS:  

żdym nazwisku wpisać numer,  

w protokołów. 

                 



3. Przepisy gry 

• W przypadku zgłoszenia 6 drużyn zostaną rozlosowane dwie grupy po 3 drużyny. 

Rozstawione zostaną dwie pierwsze drużyny z zeszłego roku.  

• czas gry: 4 x 6 minut „brudnej gry” z przerwami 1 min. 

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

• w razie remisu zarządza się 4 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.  

• rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej 

kwarcie 

• w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo 

jeszcze jedną. 

• rozgrywki chłopców odbywać się będą  piłką nr 7. 

• W sprawach pozostałych oraz w sytuacjach spornych decyduje organizator. 

 

4. Punktacja    

• Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane  1  punkt, za 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. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Krzysztof Dziwisz 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego 

 


