Komunikat Organizacyjny Finału Ogólnopolskiego
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt
na rok szkolny 2021/2022
1. CEL:
• Popularyzacja koszykówki żeńskiej wśród młodzieży szkół podstawowych
• Wyłonienie najlepszego polskiego zespołu szkół podstawowych w koszykówce dziewcząt.
• Promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży oraz wpajanie prozdrowotnych,
społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.
2. PATRONAT:
• Zarząd Krajowy SZS
• Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak i Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
3. ORGANIZATOR:
• Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk
• Urząd Miasta Jeleniej Góry
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
• Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze
• Kierownik zawodów - Eugeniusz Sroka, telefon 609 103 341, e-mail: wichos1977@gmail.
com
4. TERMIN: 10 - 12.06.2022 r.
5. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW:
• W systemie SRS do dnia 27.05.2022 r. oraz drogą mailową na adres organizatora: wichos1977@gmail.com
6. LOSOWANIE GRUP I KOLEJNOŚCI GIER
• Losowanie telewizyjne (strona youtube fb KS WichośJelenia Góra) w dniu 8.06.2022 r. o
godz. 16.00.
• Program zawodów zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn do 2 godzin po losowaniu.
7. MIEJSCE ZAWODÓW:
• Hala SP 11 Jelenia Góra ul. Moniuszki 9
• Hala ZST Mechanik Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10
• w razie potrzeby sala SP10 Jelenia Góra, hala KANS Jelenia Góra

8. UCZESTNICTWO:
• W mistrzostwach udział biorą drużyny dziewcząt roczniki 2007-2008 ze szkół, które zostały
Mistrzami Województw w roku szkolnym 2021/2022
• Obowiązuje imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły, ważna legitymacja
szkolna oraz zgłoszenie w systemie SRS.
• Wpisowe w wysokości 500 zł od zespołu, płatne gotówką u organizatora w dniu przyjazdu.
9. NOCLEGI:
• Hotel Mercure Jelenia Góra - nocleg 90zł/osoba
• Hotel Camping i Osada Śnieżka - nocleg 80/osoba
• Płatność gotówką u organizatora w dniu przyjazdu.
10. WYŻYWIENIE
• Preferowany catering ok. 80 zł/osoba - 3 posiłki. Możliwość ustalenia jadłospisu - min. 3 dni
przed przyjazdem
11. Założenia techniczno-organizacyjne:
• zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek (minimum 8 zawodniczek) - zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami SZS oraz PZKosz;
• jednolite stroje z numerami na koszulkach;
• w sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator;
• opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie;
• za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada.
12. Przepisy gry:
• czas gry i system rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa. Dopuszcza się czas gry wynoszący 4 x 8 minut (ryczałt), ostatnie 2 minuty IV kwarty czas zatrzymywany
zgodnie z przepisami PZKOSZ., z przerwą między kwartami 1 minuta. Między połowami 5
minut przerwy
• w razie remisu zarządza się 4 minutowe dogrywki (ostatnie 2 minuty zatrzymywanie czasu)
• czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund;
• nowe 14 sekund zostaje przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku;
• w każdej połowie meczu zespół ma prawo do jednominutowej przerwy.
• rozgrywki odbywać się będą piłką nr 6,
• za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów, o kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów;
• jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów, o kolejności decydują przepisy
PZKOSZ U15K.
13. Nagrody:
• Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary i medale, wszystkie zespoły otrzymają
dyplomy, przewidujemy nagrody rzeczowe dla najlepszych 5 zawodniczek turnieju
Bezpośredni Organizator: KlubSportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra,
tel. kontaktowy: 609 103 341, e-mail: wichos1977@gmail.com
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