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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSK DZIECI
W MINI KOSZYKÓWCE
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Chłopcy:
• Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Łańcut, ul. Armii Krajowej 57
• 16.04.2018 r. (poniedziałek).
Dziewczęta:
• Hala sportowa Zespołu Szkół w Malawie (p. rzeszowski)
• Termin do ustalenia
Program zawodów (dziewczęta i chłopcy):
* godz. 9.30
- odprawa techniczna i losowanie
* godz. 10.00
- otwarcie zawodów
* godz. 10.10
- mecze półfinałowe
* godz. 12.30
- mecze finałowe
* godz. 15.30
- zakończenie turnieju
ORGANIZATOR:
•

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie

UCZESTNICY ZAWODÓW:
W turnieju udział biorą:
Dziewczęta:
•
SP
•
SP
•
SP
•
SP

Chłopcy:
•
SP Nr 12 Stalowa Wola
•
SP Nr 14 Krosno
•
SP Nr 2 Łańcut
•
SP S.Pijarek Rzeszów

Drużynę stanowią uczniowie / uczennice jednej szkoły podstawowej (rok ur. 2005 i młodsi).
Zespół liczy 10-12 zawodników (w całym turnieju).
PRZEPISY GRY:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone
w regulaminie – zgodnie z przepisami PZKosz.
• Czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry). Piłka: nr 5.
• W przypadku, gdy zespół liczy 10 zawodników zespół I i II kwartę gra innymi piątkami.
Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie
obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 i 12 osób, zawodnicy:
11 i 12 mogą być wprowadzeni do gry w III lub IV kwarcie (może to być zmiana
powrotna). W przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi

•

•
•
•
•

zawodnik 11 lub 12. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – kończy w takim przypadku
grać kwartę w składzie 3 – 4 osobowym. Dopuszcza się do gry zespół liczący mniej niż
10 zawodników. W takim przypadku drużyna np. przy 9 zawodnikach gra w I kwarcie
w składzie 4-osobowym.
Obowiązuje krycie ”każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), przepis połowy, przepis
3 sekund, przepis 5 sekund. W wypadku nieprzestrzegania przepisu krycia „każdy swego”
i po zwróceniu kapitanowi uwagi i trenerowi, dyktowany jest rzut techniczny trenera oraz
piłka z boku. Obowiązują strzałki.
W przypadku remisu zarządza się 3–minutowe dogrywki.
O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie
z przepisami PZKosz.
Za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się
dodatkowego rzutu.
Obowiązują niskie kosze. Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. Nie
wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.

FINANSOWANIE:
Koszt organizacji finałów wojewódzkich (obsługa techniczna, sędziowska, medyczna,
dyplomy, puchary, medale, 1 posiłek) zabezpiecza PW SZS w Rzeszowie ze środków MSiT
oraz UM WP. Koszty przejazdu pokrywają uczestniczące szkoły.
SPRAWY RÓŻNE:
✓
System rozgrywek – pucharowy (na podstawie losowania przed turniejem,
z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału).
✓
Obowiązują:
o legitymacje szkolne,
o zbiorowe listy zawodników wygenerowane z SRS, podpisane przez dyrektora
szkoły.
o opłacone roczne zryczałtowane opłaty startowe.

Dyrektor
PW SZS w Rzeszowie
Jacek Bigus

