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    MIĘDZYPOWIATOWE FINAŁY 
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     Chłopcy 

        Rocznik 2003 i młodsi 

Miejsce: Hala Sortowa Liceum Ogólnokształcącego,aleja Marii Dąbrowskiej 12, 05-806 

KOMORÓW 

Data:    06.02.2023(poniedziałek), weryfikacja 8.45 ( rozpoczęcie 9.00 ) 

 
1. Obowiązują: 

 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły oraz nauczyciela/opiekuna 

świadczące o 
zgodzie na wzięcie udziału w zawodach. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. i 5 listopada 1992 r. z zakresu 
opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach 
sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie 
zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 
21.III.2007 r., 

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

zawodach 
oraz ważne legitymacje szkolne; 

 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, 

 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. 

 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator 

 

2. Uczestnictwo 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2003 i młodsi 

 zespół liczy 8 -12 zawodników 

 



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. 

 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 

 rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką 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. 

 Proszę o przesłaniem SMS dokładnej nazwy szkoły, zwycięzców zawodów 

 powiatowych na numer 604 109475 

        Ze sportowym pozdrowieniem 

         Dariusz Czop 

 

 


