Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=216

kontakt: krzysztof.dziwisz@gmail.com

Żyrardów, 29.01.2018

Komunikat Organizacyjny
Piłka Ręczna Szkół Ponadpodstawowych
Dziewczęta: wtorek 20.02.2018,
weryfikacja szkół: 8.30 (rozpoczęcie 9.00)
Miejsce:
Hala Sportowa OSiR w Mszczonowie, ul. Szkolna
Chłopcy:
Miejsce:

czwartek 22.02.2018,
weryfikacja szkół: 8.30 (rozpoczęcie 9.00)
Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4

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),



Należy wziąć własne piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki.



Jednolite stroje z numerami na koszulkach,



Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów) oraz ważne legitymacje szkolne;



Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia
przez uczniów, zweryfikowane przez nauczyciela/opiekuna drużyny.



Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz porządek;



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tytułu uczestnictwa
w rozgrywkach i nie odpowiada za rzeczy zaginione.



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



W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator;

Uczestnictwo
 drużyna składa się z uczniów jednej szkoły


zespół liczy do 16 zawodników

Przepisy gry
 czas gry, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
 Rozmiar piłek na podstawie obowiązujących przepisów:
dziewczęta nr 2, chłopcy nr 3.
 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
 Gramy bez używania kleju do gry w piłkę ręczną, zgodnie z przepisami ZPR w Polsce.

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

