POWIAT TURECKI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 2 - 2020/2021

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO
w UNIHOKEJU DRUŻYNOWYM
CHŁOPCÓW
XXII IGRZYSKA DZIECI
TERMIN ZAWODÓW: 13 PAŹDZIERNIKA 2020r. /PIĄTEK/, godz. 8.45
MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa w Brudzewie

Hala Sportowa w Brudzewie
KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI - CHŁOPCY (rocznik 2008 i młodsi)
W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2008 i młodsi, posiadająca ważną legitymację
szkolną. Reprezentacja szkoły może liczyć 12 chłopców.
Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXI WIMS.
W mistrzostwach powiatów startują zgłoszone szkoły podstawowe.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW:
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXI WIMS i regulaminem
WSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz przepisami Polskiego Związku Unihokeja.
System rozgrywek ustalają powiatowi organizatorzy sportu, w zależności od ilości zgłoszeń:
1. zespół gra w składzie 5 zawodników + bramkarz,
2. czas gry 3 tercje x 5-6 minut + 2 minuty przerwy (więcej niż dwa zespoły) (zgodnie z ustaleniami
organizatora),
3. bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm),
4. pole bramkowe; szerokość 5 m, długość 4 m,
5. pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii
końcowej boiska),
6. dopuszcza się w eliminacjach boisko 24x12m i 4 zawodników w polu + bramkarz
7. w pozostałych sytuacjach decyduje organizator.

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis –1 punkt, za przegraną –0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

a) wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi
zespołami(większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami)
b) lepsza różnica bramek -większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między
zainteresowanymi drużynami.

ORGANIZACJA MISTRZOSTW:
Opiekunowie zgłaszają przyjazd do biura zawodów.
Pozostawiają:

- Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz Oświadczenia uczestnika zawodów.
Przedstawiają:
- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1
października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie
rozpoczęcia nauki).
Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas
trwania zawodów.
Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel
z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej.
Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej.

na

NAGRODY:
W każdej kategorii (IMS) reprezentanci szkół otrzymują:
- puchar za I miejsce,
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce,
- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III

W finale rejonowym prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii
ID i IMS - chłopców z zawodów powiatowych.
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół;
srs.szs.pl nie później niż do 13 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – do godz. 8:30.

PROGRAM MINUTOWY:
8:45 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu - Igrzyska Dzieci i
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Chłopcy
9:00 - rozpoczęcie zawodów
15:00 (około) -zakończenie zawodów
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