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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW  

W  MINI KOSZYKÓWKĘ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 
 Miasto Żyrardów oraz spółka AQUA Żyrardów, serdecznie zapraszają  

na miejskie zawody szkolne w ramach „Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej”  

w mini koszykówkę dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 

 

     
 

TERMINY ZAWODÓW: 

 26.10.2017 r. – Mini koszykówka dziewcząt godz. 10:00 

 27.10.2017 r. – Mini koszykówka chłopców godz. 10:00 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

Hala sportowa AQUA Żyrardów – ul. Rotmistrza Pileckiego 25/27 

 
Wszystkich Nauczycieli wraz z Uczniami, zapraszamy na odprawę przed zawodami na godz. 9:40 

 

REGULAMIN: 

 
 Obowiązują listy zgłoszeniowe podpisane przez Dyrektora Szkoły, Opiekuna oraz            

11Pielęgniarkę wraz z nr polisy ubezpieczeniowej 

Żyrardów, 18.10.2017 r. 

 



 Zgody rodziców na udział ucznia w zawodach 

 Ważne legitymacje szkolne 

 W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie 

 Za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów organizator nie odpowiada 

 Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę medyczną oraz sędziowską 

 

PRZEPISY GRY: 

 

 

1.Uczestnictwo: 

Zespół liczy 12 zawodników. 

 

2. Przepisy gry: 

I.MINI KOSZYKÓWKA: 

 

1.Przepisy gry: 

-czas gry : 4 x 6 minut (czystej gry) 

-piłka: nr „5” 

-zespół I i II kwartę gra innymi piątkami; w III i IV kwarcie obowiązuje dowolność 

zmian 

- zawodnicy/czki 11 i 12 pozostają w dyspozycji trenera 

-obowiązuje krycie „każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), przepis połowy, 

przepis 3 sek., przepis 5 sek. 

-o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia, zgodnie 

z przepisami PZKosz 

-za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje 

się dodatkowego rzutu 

-odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m 

 

2.Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 

punktów. O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów. W 

przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów między 

zainteresowanymi. 
 

 


