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REGULAMIN 

Turniej Piłki Ręcznej Mali Szczypiorniści 

Piaseczno, 28-29 października 2017 r. 
 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 w zawodach mogą uczestniczyć UKS-y, SKS-y, zespoły szkolne i inne organizacje dziecięce; 

 zespoły muszą być pod opieką osób dorosłych, które posiadają uprawnienia do pracy i opieki 

nad dziećmi; 

 opłacone wpisowe; 

 posiadanie ważnych badań lekarskich; 
 

2. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
Hala Sportowa GOSiR Basen, ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie 

DZIECI rocznik 2006 - 28.10.2017 

DZIECI rocznik 2007 i młodsi - 29.10.2017  
 

3. ZAWODY ROZGRYWANE SĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PIŁKI RĘCZNEJ, 

 ZASADY ROZGRYWEK PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
DZIECI rocznik 2006 - pierwsza połowa system obrony „każdy swego”, druga - dowolny; 

DZIECI rocznik 2007 i młodsi - cały mecz system obrony „każdy swego”; 

Mecz rozpoczynają gospodarze spotkania, natomiast piłkę do gry proponują goście. 

W kwestiach spornych decyduje organizator. 
 

4. CZAS GRY: 
 Kategorie: DZIECI rocznik 2006 : I Faza grupowa - 2 x 10 minut, przerwa 1 minuta, I Faza 

grupowa - 2 x 12 minut, przerwa 1 minuta, bez możliwości wzięcia czasu przez trenera. 

 Kategoria: DZIECI rocznik 2007 i młodsi : Faza grupowa - 1 x 10 minut, mecz o miejsce 1 x 12 

minut, przerwa 1 minuta, bez możliwości wzięcia czasu przez trenera. 
 

5. KARY: 
 Obie kategorie: czas kary dla zawodnika/zawodniczki - 1 minuta, 

 W sytuacji wybitnie niesportowego zachowania zawodnika/zawodniczki - kara odsunięcia od 

udziału w kolejnym meczu. 
 

6. PUNKTACJA: 
Każdy mecz musi być rozstrzygnięty. W przypadku remisu „nagła śmierć” - seria rzutów karnych 

po jednym do skutku. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje „3” punkty, za zwycięstwo po 

karnych „2” punkty, za porażkę po karnych „1” punkt za przegrany mecz „0” punktów. O 

kolejności miejsc decyduje: 

 większa ilość zdobytych punktów, 

 większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

 lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami, 

 większa liczba zdobytych bramek. 
 

7. NAGRODY: 
 Zostaną wręczone na oficjalnym zakończeniu :) 

 

 

8. SPRAWY RÓŻNE: 
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator; 

 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 

 

Sprawy organizacyjne: 

PREZES KLUBU ELŻBIETA LENARD   - tel. 501 204 880 

 

Sprawy sportowe i organizacyjne: 

TRENER ZBIGNIEW MATRASZEK   - tel. 505 923 067 

TRENER DAWID LANGOWSKI     - tel. 505 923 091 


