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REGULAMIN 

MISTRZOSTW POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ 

IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA 
 

 

TERMIN I MIEJSCE 

2 / 6 / 7 lutego 2023 

• hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1, Stargard 

3 / 9 / 10 lutego 2023 

• hala MOS, ul. Gdyńska 8, Stargard 

 

UCZESTNICTWO 

1.  Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach: 

• IGRZYSKA DZIECI (ID) - dla uczniów ur. w roku 2010 i młodszych, 

• IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (IMS) - dla uczniów ur. w latach 2008-2009, 

• LICEALIADA (L) - dla uczniów ur. w roku 2003 i młodszych. 

2. W zawodach startują reprezentacje szkół w kategorii dziewcząt i chłopców 

(osobno).  

3.  Reprezentacja składa się z zawodników/zawodniczek jednej szkoły w całym 

turnieju.  

4.         Obowiązuje ten sam skład reprezentacji przez cały turniej. 

5.  Zgłoszenia odbywają się poprzez System Rejestracji Szkół i zostaną zamknięte 

dwa dni robocze przed rozpoczęciem konkretnych zawodów o godz. 10.00. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

1.  Poniższy harmonogram dotyczy rozgrywek we wszystkich kategoriach 

wiekowych i może ulec modyfikacjom. 

2.  Turnieje rozpoczynają się o godz. 8.30 (godzina może ulec zmianie). 

3. System gier zostanie ustalony po zamknięciu zgłoszeń.  

 

IGRZYSKA DZIECI 

03.02.2023 (piątek) - dziewczęta – zgłoszenia do 01.02.2023 do 10.00 

hala MOS, ul. Gdyńska 8 

09.02.2023 (czwartek) - chłopcy - zgłoszenia do 07.02.2023 do 10.00 

hala MOS, ul. Gdyńska 8 

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

06.02.2023 (poniedziałek) - chłopcy - zgłoszenia do 02.02.2023 do 10.00 

hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1 

10.02.2023 (piątek) - dziewczęta - zgłoszenia do 08.02.2023 do 10.00 

hala MOS, ul. Gdyńska 8 

 

LICEALIADA 

02.02.2023 (czwartek) - dziewczęta - zgłoszenia do 31.01.2023 do 10.00 

hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1 

07.02.2023 (wtorek) - chłopcy - zgłoszenia do 03.02.2023 do 10.00 

hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1 
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SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW - IGRZYSKA DZIECI 

1.   Uczestnictwo: 

• drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej, 

• w skład zespołu wchodzi maksymalnie 16 zawodników/zawodniczek (w całym 

turnieju). 

2.   Przepisy gry: 

• czas gry (ustalony po zamknięciu zgłoszeń i ustaleniu systemu gier) 

• zaleca się granie piłkami  nr „1” (junior, damskie, 50-52 cm) 

• zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko 

wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki, 

• dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu, 

• czas wykluczenia zawodnika 1 min. 

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

• obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ/LICEALIADA 

1.   Uczestnictwo: 

• drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej 

(IMS)/ponadpodstawowej (L)  

• w skład zespołu wchodzi 16 zawodników/zawodniczek (w całym turnieju). 

2.   Przepisy gry: 

• czas gry (ustalony po zamknięciu zgłoszeń i ustaleniu systemu gier) 

• obowiązują rozmiary piłek: nr 1 (50-52 cm) dziewczęta, piłka nr 2 (54-56 cm) 

chłopcy (IMS); nr 2 (50-52 cm) dziewczęta, piłka nr 3 (56-58 cm) chłopcy (L),  

• zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko 

wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki, 

• dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu, 

• czas wykluczenia zawodnika 1 min. 

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

• obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. 

 

PUNKTACJA (ID, IMS, L): 

1.  Za wyniki osiągnięte w poszczególnych meczach przyznaje się: 

• 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 

• 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych, 

• 1 pkt. – za porażkę po rzutach karnych, 

• 0 pkt. – po przegranej w regulaminowym czasie gry. 

2.        O kolejności zespołów decydują kolejno: 

• większa liczba zdobytych punktów, 

• jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów:  

- decyduje większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 

- decyduje większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 

- decyduje większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 
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-  decyduje większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich 

meczów, 

- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach, 

- losowanie. 

3.  W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik 

zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą 

jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk 

indywidualnych). 

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1.  Drużyny z miejsc I-III – puchary/statuetki, dyplomy, drużyny z miejsca IV – 

dyplomy. 

2.  Zwycięska drużyna w każdej kategorii wiekowej – prawo startu w finale 

regionalnym.  

3.   Reprezentanci zwycięskiej drużyny w każdej kategorii wiekowej – bezpłatny 

wstęp na basen AquaStar.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Podczas zawodów zapewniona będzie opieka medyczna. 

2.  Mecze prowadzić będą sędziowie wskazani przez organizatora. 

3.   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem           

oraz regulaminem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. 

4.   Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie współzawodnictwa 

sportowego szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023.  

5.  Komunikaty dotyczące zawodów, wyniki oraz zdjęcia publikowane są na 

stronie www.osir.stargard.pl/wspolzawodnictwo oraz w social mediach OSiR 

Stargard. 
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