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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 15 - 2019/2020 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w KOSZYKÓWCE 

XXI  LICEALIADA 

TERMIN ZAWODÓW:  13 LUTEGO 2020r. /czwartek/, godz. 8.30                                          

(8.30 – 9.00 przyjazd zespołów i weryfikacja) – 9.00 rozpoczęcie zawodów 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Zespół Szkół Technicznych w Turku            

(Hala sportowa) 

 

KATEGORIA: LICEALIADA (rocznik 2000 i młodsi) 

 

W mistrzostwach startują zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców, uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 2000 i młodsza, posiadająca ważną 

legitymacje szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt lub 12 chłopców. 

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXI 

WIMS. 

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły wg planu ustalonego przez 

organizatora sportu. 

W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze zespoły z mistrzostw powiatów wg planu 

opracowanego 

przez rejonowych organizatorów sportu. 

W finale wojewódzkim uczestniczą 4 zespoły: 

Rozegrane zostaną półfinały wojewódzkie, w których uczestniczyć będą najlepsze szkoły z 

zawodów rejonowych oraz dodatkowo drugi zespół z rejonu, z którego był ubiegłoroczny Mistrz. 

Zespoły z jednego rejonu zostaną rozlosowane do różnych półfinałów. Z półfinałów awansują po 

dwa zespoły. W Finale mogą wystąpić maksymalnie 2 zespoły z jednego rejonu organizacyjnego. 

Ubiegłoroczny Mistrz Powiatu może wystawić w zawodach dwie reprezentacje. 

 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXI WIMS i przepisami PZKosz. 



System zawodów na poszczególnych szczeblach ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od 

ilości występujących drużyn. 

 

PRZEPISY GRY 

- czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 8 minut 

- w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. 

- w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej 

   kwarcie dodatkowo jeszcze jedną. 

- rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7 

 

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY: 

 

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

 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. Większa liczba zdobytych punktów 

2. 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. 

3. 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. 

Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz. 

 

NAGRODY: 

 

W kategorii (LICEALIADA) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyn za I-III miejsce, 

- medale dla każdego zawodników z miejsc I-III 

 

W finale rejonowym prawo startu ma zwycięska reprezentacja szkoły  

z zawodów powiatowych. 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 13 LUTEGO 2020 roku. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

8.30   - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu Licealiady 



9.00   - rozpoczęcie zawodów 

 

12.00 (około) - zakończenie zawodów 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


