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1. CEL ZAWODÓW
-wyłonienie najlepszej drużyny województwa małopolskiego,
- popularyzacja gry w badmintona.

2. PATRONAT:
- Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś
Bartu
- Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała
3. ORGANIZATORZY:
- Małopolski Szkolny Związek
zek Sportowy w Krakowie
- Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych
światowych w Bieczu
- Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach
- Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Finały Małopolskich Igrzysk Młodzieży
Młodzież Szkolnej odbędą się 10 marca 2020 r. godz. 9,30
w Gorlicach, ul. Krasińskiego
skiego 9, w Miejskim Zespole Szkól nr 4 w Gorlicach – losowanie

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach biorą udział zawodnicy
icy z jednej szkoły ( 8-12 uczniów ), urodzeni w roku 2006 - 2005
którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie pó
później niż 1 października 2019 r.
W Finale biorą udział tylko zwycięskie
ęskie zespoły zawodów z 6 Rejonowych.
Drużyny biorące
ce udział w zawodach zgłoszone są
s na imiennych listach potwierdzonych przez dyrekcj
dyrekcję szkoły i
opiekuna-nauczyciela
nauczyciela WF. poprzez system rejestracji szkół, do 3 dni przed terminem zawodów.
Każdy
dy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną legitymację szkolną.

6. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem ogólnym i szczegółowym ”Małopolskiego Sytemu
Współzawodnictwa Sportowego dzieci
ieci i młodzieży
młodzie SZS na rok 2019/2020 oraz przepisami P Z Kosz.
System rozgrywek uzależniony od ilościi zgłoszonych szkół.

7. PRZEPISY GRY - czas gry 4 x 6 min
- czas akcji ( tolerancyjnie -24
24 sek. Sędzia
Sę
na boisku sygnalizuje wyraźną
ź ą gre na czas jednej z drużyn)
dru

- rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie czas zatrzymywany na rzuty wolne )
- w każdej kwarcie zespól ma prawo do 1 minutowej przerwy, a w 4 kwarcie 2 przerwy.
- w 4 kwarcie przez ostatnie 2 min czas będzie zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego)
8. PROGRAM ZAWODÓW
godz.9.30 - weryfikacja drużyn - losowanie w MZS nr 4 Gorlicach, ul. Krasińskiego
godz.9.50 – oficjalne otwarcie i rozpoczęcie zawodów
około godz. 15.00 - zakończenie zawodów.

10. NAGRODY
Zespoły za trzy pierwsze miejsce szkoły otrzymują puchary , dyplomy , zawodnicy medale,
za miejsca IV –VI pamiątkowe dyplomy.

11. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacji zawodów finałowych pokrywa MSZS w Krakowie
Zawody są dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach wspierania
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Województwa Małopolskiego.
Koszty podróży pokrywa szkoła biorąca udział w zawodach .

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia drużyn należy przesłać do dnia 6.03.2020 – srs.
INFO - adres e-mail: pmos@pzpobiecz.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.
Organizatorzy przewidują ciepły posiłek dla zawodników.
Kierownik zawodów: Jerzy Bugno 603 666 998
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