PIŁKA RĘCZNA
(zawody ogólnopolskie)
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do
30 września 2021 roku.
I. Uczestnictwo
- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
- drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 2002 roku i
młodsi (szkoły dzienne).
- zespół liczy do 16 zawodników
II. Przepisy gry
- czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry
dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczy).
- obowiązują rozmiary piłki: nr 2 ( 54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 ( 56-58)chłopcy
- jeżeli mecz zakończy się remisem, o wyniku meczu decydują rzuty karne
( każda drużyna wykonuje po 3 rzuty karne wykonywane przez innych
zawodników, jeżeli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, drużyny wykonują po
jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy )
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
- zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są
w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca
zawodnika jest w posiadaniu piłki
III. Punktacja
Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych
1 pkt. – za porażkę w rzutach karnych,
0 pkt. – za porażkę w regulaminowym czasie gry
1) większa liczba zdobytych punktów;
2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanym
i drużynami;
b) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
drużynami;
c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami;
d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;
e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;
g) losowanie.
Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo
reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie
później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora.
Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w zawodach. Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół
srs.szs.pl
Zgoda pozostaje w szkole.
Każdy uczeń i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19.

