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Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
CEL ZAWODÓW :
1. Wyłonienie najlepszej drużyny szkół podstawowych województwa małopolskiego w piłce
ręcznej dziewcząt
2. Popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży szkolnej
ORGANIZATORZY:
 Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Olkuszu
 Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓ
Finał województwa małopolskiego odbędzie się 14.05 2019r godz 1000 Hala
widowiskowo- sportowa MOSIR w Olkusz ul Wiejska 1a.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W finale uczestniczą zwycięskie zespoły z 6 rejonów
2. W zawodach biorą udział uczennice jednej szkoły urodzone w roku 2003-2004-2005
3. Drużyny biorące udział w zawodach zgłaszane są przez System Rejestracji Szkół –
www.srs.szs.pl W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników
(wygenerowane ze systemu SRS) potwierdzone przez Dyrektora szkoły i opiekuna drużyny ,
zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać ważne legitymacje szkolne.
4. Do zawodów dopuszcza się uczniów bez dodatkowych badań lekarskich, uczestniczących
czynnie w zajęciach WF.
5. Każda drużyna winna posiadać swoje piłki do rozgrzewki i jednolity strój sportowy.
SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem ogólnym i szczegółowym
”Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży SZS na rok
2018/2019 i przepisami ZPRP.
2. W Finałach biorą udział zwycięskie zespoły z zawodów rejonowych:
1.Mistrz rejonu nowotarskiego
2.Mistrz rejonu limanowskiego
3.Mistrz rejonu wielickiego
4.Mistrz rejonu Kraków miasto
5.Mistrz rejonu tarnowskiego
6.Mistrz rejonu chrzanowskiego
• Zespół liczy do 16 zawodniczek + trener(opiekun)
• System rozgrywek finałów wojewódzkich:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W 2 grupach mecze będą rozgrywane systemem ”każdy z każdym” po losowaniu
kolejności spotkań, a następnie w zależności od zajętego miejsca w grupie rozgrywać będą
mecze o miejsca:
-zdobywcy 3 miejsca w grupie grają o miejsce V w zawodach
-zdobywcy 1 i 2 miejsca w grupie grać będą o miejsca I-IV, systemem „każdy z każdym” w
grupie finałowej 4 drużynowej (z zaliczeniem wyników meczów między drużynami z grupy
eliminacyjnej).

PRZEPISY GRY
Zawody rozgrywamy piłką rozmiar 1
Czas gry 2 x 10 min, przerwa 3 min
1 czas dla trenera na 1 połowę w momencie posiadania piłki
Kara dla zawodnika 1 min
Nie można używać środków „klejących” piłkę
Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu
Zmiany zawodników w dowolnym momencie meczu
Pozostałe przepisy zgodnie z ogólnymi przepisami ZPRP
W przypadku łamania kultury sportowej może nastąpić wykluczenie zawodnika (opiekuna)
lub zespołu z zawodów lub turnieju.

PUNKTACJA
• Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry otrzymuje 3 pkt
za zwycięstwo po rzutach karnych 2 pkt
za porażkę w rzutach karnych 1 pkt
za porażkę w regulaminowym czasie gry 0pkt
• O kolejności drużyn decyduje ; większa ilość zdobytych punktów, większa liczba
punktów zdobytych między zainteresowanymi drużynami, większa dodatnia różnica
bramek między zainteresowanymi zespołami, większa liczba zdobytych bramek,
większa dodatnia (mniejsza ujemna)różnica bramek ze wszystkich meczów,
losowanie

PROGRAM ZAWODÓW
930 – WERYFIKACJA ZESPOŁÓW
945 – LOSOWANIE GRUP I KOLEJNOŚCI SPOTKAŃ
955 – UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW I ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
1430 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW


NAGRODY
Pierwsze trzy zespoły otrzymują pamiątkowe puchary i medale , wszystkie zespoły
otrzymują pamiątkowe dyplomy

FINANSOWANIE
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie pokrywa koszty organizacyjne
zawodów .
Zawody są dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach
wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół województwa
małopolskiego.
Drużyny przyjeżdżają na zawody na koszt własny
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie – prawo decydowania
przysługuje organizatorowiZgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.05.2019 do godz 15.00
KIEROWNIK ZAWODÓW : Marcin Bujas 608791214

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

