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REGULAMIN 

MISTRZOSTW POWIATU W UNIHOKEJU  

IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 

 

TERMIN I MIEJSCE 

24-25.11.2022 (czwartek, piątek), godz. 9.00-13.00 

29-30.11.2022 (wtorek, środa), godz. 9.00-13.00 

hala Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Plac Majdanek 7, 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. 

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

(osobno).  

3.  Reprezentacja szkoły składa się z 4 zawodników/zawodniczek + 2 osób 

rezerwowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.  

4.         Obowiązuje ten sam skład reprezentacji przez cały turniej. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

24.11.2022 (czwartek) 

• Igrzyska Dzieci – dziewczęta 

25.11.2022 (piątek) 

• Igrzyska Dzieci – chłopcy 

29.11.2022 (wtorek) 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta 

30.11.2022 (środa) 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1.   Mecz rozgrywany jest przez 4 zawodników, bez bramkarza. 

2.  Czas gry: 2 tercje x 6 minut + 1 minuta przerwy. 

2.   Bramki: 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm). 

3.  Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m; pole przedbramkowe: szerokość 

2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska). 

4.   Dopuszcza się w rozgrywkach hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują 

przepisy PZU, minimalna wielkość boiska 24 m x 12 m. 

5.  System przeprowadzenia turnieju oraz wyłonienia mistrza uzależniony              

jest od ilości zgłoszonych drużyn i podany zostanie w dniu zawodów.  

 

PUNKTACJA 

1.  Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za 

przegraną – 0 punktów. 

2.  O kolejności miejsc decyduje: 

• większa liczba zdobytych punktów, 

• gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
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- wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela między zainteresowanymi 

zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami), 

- lepsza różnica bramek – większa, dodatnia różnica między zdobytymi             

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

- większa liczba zdobytych bramek w turnieju, 

• jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić 

rzuty karne między zainteresowanymi drużynami. 

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1.  Drużyny z miejsc I-III – puchary/statuetki, 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 i 

wybranymi przepisami PZU. 

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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