Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/

kontakt: krzysztof.dziwisz@gmail.com

Żyrardów, 22.12.2017

Komunikat Organizacyjny
Mini Piłka Ręczna Szkół Podstawowych - Dzieci
Chłopcy:

wt

09.01.2018, weryfikacja 8.40 (rozpoczęcie 9.00)
Hala Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.

Dziewczęta:

pt

12.01.2018, weryfikacja 8.40 (rozpoczęcie 9.00)
Hala Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.

Obowiązują:


Wypełniony Formularz Zgłoszenia Szkoły do zawodów (z listą uczestników, zawierającą imię
i nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły i lekarza lub
pielęgniarkę). Formularz dostępny na stronie powiatu w zakładce Sport, Dokumenty do
pobrania.



Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów);



Szkoły awansujące na zawody międzypowiatowe muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół srs.szs.pl



Jednolite stroje;



Ważne legitymacje szkolne;



W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator;



Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie;



Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za wszelkie straty,
szkody, rzeczy zagubione, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i
po zawodach.

1. Uczestnictwo
 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w kategorii Dzieci
(roczniki 2005, 2006).
 zespół liczy do 16 zawodników

2. Przepisy gry
 obowiązuje piłka nr 1 o obwodzie 50 – 52 cm.
 dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
 zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym
momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu
piłki
 obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 czas wykluczenia zawodnika 1 min.
 drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
3. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
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.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Krzysztof Dziwisz
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

