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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 18 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w  PIŁCE KOSZYKOWEJ 

XXIII  I IGRZYSKA MŁODZIEŻY MŁODZIEŻY 

TERMIN ZAWODÓW:  15 MARCA 2022r. /WTOREK/, godz. 8:45 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej                  

          Hala Sportowa 

KATEGORIA:  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dziewczęta i chłopcy (2008 i 2007) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2008 i 2007 posiadająca ważną legitymację 

szkolną. Zespół liczy 12 zawodników - uczennic/uczniów jednej szkoły. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym 

zawodów. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i przepisami 

PZKosz. 

System rozgrywania zawodów ustalają organizatorzy odpowiednich szczebli rozgrywek w 

zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Określone przepisy powinny ułatwić rozgrywanie 

zawodów i upowszechniać dyscyplinę. 

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

- w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. 

- czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku w ciągu 8 sekund. 

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

kwarcie 

- Drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery (4) faule w kwarcie 

meczu. 

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

dodatkowo jeszcze jedną. 

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

 

 

PUNKTACJA: 



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. 

1. 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. 

 

Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas 

trwania zawodów. 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo młodzieży na zawodach, 

są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY: 

W kategorii (IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce oraz medale dla zawodników 

 

W finale rejonowym prawo startu ma najlepsza reprezentacja – zwycięzca - w 

kategorii IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - z zawodów powiatowych. 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 
srs.szs.pl nie później niż do 15 MARCA 2022 roku – do godz. 8:00. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

8:45 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu – IGRZYSKA 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

10:15 – 10:30 – rozpoczęcie zawodów 

 

12:30 (około) -zakończenie zawodów 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


