REGULAMIN
SZKOLNEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ O MISTRZOSTWO ZSP NR 2 W BRZESKU
1. CEL IMPREZY – popularyzacja i wzrost zainteresowania piłką ręczną w środowisku szkolnym.
Umożliwienie

sportowej

rywalizacji

uczniom

i uczennicom.

Doskonalenie

umiejętności

technicznych i taktycznych gry w piłkę ręczną.
2. ORGANIZATOR – Mariusz Klimczak.
3. MIEJSCE - hala sportowa ZSP nr 2.
4. UCZESTNICTWO – do rozgrywek dopuszczone są klasy/grupy WF ZSP nr 2 w Brzesku.
W zawodach uczestniczy minimum 6 zawodników w każdym zespole. Liczba zawodników
rezerwowych jest nieokreślona (zawodnicy muszą być członkami klasy/grupy WF).
W przypadku, gdy klasa/grupa WF nie stawi się na mecz w wyznaczonym terminie, mecz ten
zostanie zweryfikowany jako walkower (0:10). Gdy klasa/grupa WF nie stawi się na mecz po raz
drugi, wówczas klasa/grupa WF zostaje wycofana z rozgrywek, a mecze z jej udziałem zostają
anulowane oraz klasa/grupa WF nie będzie mogła brać udziału w kolejnych edycjach szkolnej
ligi piłki ręcznej. Przekładanie spotkań na inny termin jest możliwe, gdy:
a. klasa/grupa WF bierze udział w wycieczce szkolnej,
b. wystąpią przyczyny niezależne od zespołów i opiekunów.
5. TERMIN – mecze są rozgrywane w poniedziałki o godz. 14.30 wg harmonogramu.
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – zawody będą rozgrywane systemem każdy z każdym,
mecz i rewanż. Każdy mecz będzie trwał 2x10 minut, obowiązują przepisy ZPRP.
Ocena wyników, kolejność zespołów, szczegółowe zasady wyłaniania zwycięzców:
1. W zależności od osiągniętego wyniku w zawodach zespół uzyskuje:
1) za zwycięstwo - 2 punkty,
2) za remis - 1 punkt,
3) za porażkę - 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1) większa liczba zdobytych punktów;
2) jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów:
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
b) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;
e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach.
Zawodnik za przekroczenie przepisów może zostać ukarany:
a. zamiast kary 2. minutowej, karą 1 minuty;
b. karą dyskwalifikacji na jeden lub więcej meczów.
7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA – za miejsca I-III przyznane będą pamiątkowe dyplomy, nagrodzeni
zostaną również najlepsi strzelcy, bramkarze oraz wybrany zostanie MVP ligi.
8. ZGŁOSZENIA – zapisy przyjmowane są do dnia 3 grudnia br.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
zawodów na podstawie przepisów piłki ręcznej.
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