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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 11 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w PIŁCE RĘCZNEJ 

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW 

XXIII LICEALIADA 

TERMIN ZAWODÓW:  19 LISTOPADA 2021r. /PIĄTEK/, godz. 9.00 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Zespół Szkół Technicznych w Turku                      

          Hala Sportowa 

KATEGORIA: LICEALIADA - DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY (rocznik 2002 i młodsi) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS 

W mistrzostwach uczestniczyć będzie młodzież urodzona w 2002 i młodsza, posiadająca ważną 

legitymację szkolną. Zespół liczy 14 dziewcząt lub/i 14 chłopców. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym 

zawodów. 

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS                        

i  regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz przepisami przepisami ZPRP. 

 

PRZEPISY GRY: 

 

- czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy(w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do 

liczby rozgrywanych meczów), 

- obowiązują rozmiary piłki: nr 2 (54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 ( 58-60 cm)- chłopcy, 

- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu, 

- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu, 

- 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. 

- zakaz używania kleju. 

 

PUNKTACJA: 



 

1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

a) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 

b) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych, 

c) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych, 

d) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno: 

a) większa liczba zdobytych punktów; 

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów, 

- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach, 

 

W spotkaniach przy wyniku remisowym po upływie regulaminowego czasu gry obowiązuje 

dogrywka 5 min, a w przypadku nierozstrzygniętego wyniku konkurs rzutów karnych. Do rzutów 

karnych drużyny wystawiają 3 graczy, a jeśli nadal będzie utrzymywał się wynik remisowy, kolejni 

gracze wykonują rzuty karne, aż do rozstrzygnięcia. 

 

 

 

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 młodzieży na zawodach,       są 

nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY: 

W każdej kategorii (LICEALIADA) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-II miejsce, 

- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-II 

 

 

W finale rejonowym prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 

- LICEALIADA- dziewcząt i chłopców z zawodów powiatowych. 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 
srs.szs.pl nie później niż do 18 LISTOPADA 2021 roku – do godz. 15:30. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

8:15 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu - LICEALIADA - 

Dziewczęta i Chłopcy 

 



8:30 - rozpoczęcie zawodów 

 

15:00 (około) -zakończenie zawodów 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


