
MINI KOSZYKÓWKA 

(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 2022 roku. 
   
I. Uczestnictwo 
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 i  młodsi. 
- zespół liczy do 12  zawodników/czek. 
II. Przepisy gry 
- czas gry: 4 x 6 minut. 
- piłka: numer „5”.  
- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. 
Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m.  
- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie 
mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, 
gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników  mogą być oni wprowadzeni do gry w każdej 
kwarcie. 
- gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia 
zawodnika (I lub II kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o 
osobę kontuzjowaną/wykluczoną. 
- obowiązuje: 

a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), 
b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony),  
c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,  
d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.  

−  w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki. 

−  W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi 
trenerowi, orzekany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim 
piłka zostaje przyznana jest drużynie, która wykonywała rzut. 

−  o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie                
z przepisami  PZKosz. 

III. Punktacja 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower                 
0 punktów. 
O kolejności zespołów decydują kolejno: 
1.  większa liczba zdobytych punktów 
2.  jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich 
meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) 
pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami 
wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej 
kolejności:  
a.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami. 
b.    decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy 
zainteresowanymi  drużynami. 



c.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach 
w danej grupie. 
d.    decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. 
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację 
końcową ustala się w drodze losowania. 
3. Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych 
na  którymkolwiek  etapie zasad  podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje 
się ponownie w stosunku do pozostałych  niesklasyfikowanych drużyn. 
 
Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz. 
 
Uwaga: Wysokość zawieszenia koszy na zawodach finałów ogólnopolskich zostanie 
podana w komunikacie organizacyjnym dotyczącym finału krajowego. 
 

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 2022/2023 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.  
 

 

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2017_18/Oficjalne_Przepisy_Gry_FIBA_2017_Y.pdf

