
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

       http://www.powiat-zyrardowski.pl/              kontakt:  kamil0308@o2.pl 

Żyrardów, 11.03.2022 

Komunikat Organizacyjny 

Piłka Ręczna Szkół Podstawowych – Młodzież (2007 i 2008) 

 

Dziewczęta i Chłopcy: 

Termin: Czwartek, 17.03.2022, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.40) 

Miejsce:  Hala Sportowa OSiR w Mszczonowie, ul. Szkolna, 96-320 Mszczonów; 

 

 

 

     Obowiązują: 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz 

przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich 

dziecka i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie powiatu), 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach oraz ważne legitymacje szkolne; 

 Jednolite stroje z numerami na koszulkach, 

 Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

 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. 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych w obliczu 

zagrożenia wirusem COVID-19 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 
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Uczestnictwo: 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej – rocznik 2007 i 2008. 

 zespół liczy do 14  zawodników/czek 

 

Przepisy gry: 

 

 czas gry, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

 obowiązują rozmiary piłki:  nr 2 (54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 ( 56-58 cm)- chłopcy 

 dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu 

 zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, 

gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki 

 drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu 

 zakaz używania kleju do gry w piłkę ręczną 

 

Punktacja: 

 

 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. 

 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1.  większa liczba zdobytych punktów, 

 

2.  jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów: 

a. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e),  

b.  korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  

c.  większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

d.  korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju,  

e.  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. 

f.  losowanie 

 

W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem zarządza się  serie 

rzutów karnych, (po 3 rzuty), które wyłonią zwycięzcę zawodów. (Zgodnie z przepisami 

ZPRP nie mogą w rzutach karnych uczestniczyć zawodnicy wcześniej wykluczeni lub 

zdyskwalifikowani w danym meczu). 

 

 
Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

     


