
TERMINARZ ROZGRYWEK 

 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W MINI KOSZYKÓWCE– DZIEWCZĘTA 

FINAŁ MIEJSKI – „MAŁA LIGA” 
Miejsce rozgrywek – Hala COM COM ZONE ul. Ptaszyckiego 

 

Data Godz. Mecz WYNIK Data Godz. Mecz WYNIK 

  
04.11 
środa 

8.30 
9.10 
9.50 

10.30 
11.10 
11.50 
12.30 
13.10 
13.50 
14.30 

SP 100 – SP 151 
SP 5 – SP 38 
SP 64 – SP 151 
SP 5 – SP 100 
SP 27 – SP 38 
SP 64 – SP 68 
SP 162 – SP 80 
SP 156 – SP 68 
SP 27 – SP 162 
SP 156 – SP 80 

  
10.11 
Wtorek 

8.30 
9.10 
9.50 

10.30 
11.10 
11.50 
12.30 
13.10 
13.50 
14.30 

SP 64 – SP 5 
SP 27 – SP 100 
SP 156 – SP 5 
SP 27 – SP 64 
SP 162 – SP 100 
SP 156 – SP 151 
SP 38 – SP 80 
SP 68 – SP 151 
SP 162 – SP 38 
SP 68 – SP 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.11 
piątek 

8.30 
9.10 
9.50 

10.30 
11.10 
11.50 
12.30 
13.10 
13.50 
14.30 

SP 156 – SP 27 
SP 162 – SP 64 
SP 68 – SP 27 
SP 162 – SP 156 
SP 38 – SP 64 
SP 68 – SP 5 
SP 100 – SP 80 
SP 151 – SP 5 
SP 38 – SP 100 
SP 151 – SP 80 

  
03.12 
Czwartek 

8.30 
9.10 
9.50 

10.30 
11.10 
11.50 
12.30 
13.10 
13.50 
14.30 

SP 68 – SP 162 
SP 38 – SP 156 
SP 151 – SP 162 
SP 38 – SP 68 
SP 100 – SP 156 
SP 151 – SP 27 
SP 64 – SP 80 
SP 5 – SP 27 
SP 100 – SP 64 
SP 5 – SP 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.12 
Wtorek 

11.50 
12.30 
13.10 
13.50 
14.30 

SP 27 – SP 80 
SP 64 – SP 156 
SP 5 – SP 162 
SP 151 – SP 38 
SP 100 – SP 68 

  
 

 
1. Szkoła, która w końcowej tabeli zajmie I miejsce, otrzymuje tytuł mistrza miasta Krakowa i 

prawo gry w turnieju dodatkowym o prawo reprezentowania miasta w finałach 

wojewódzkich. 

2. Szkoła, która w końcowej tabeli zajmie II miejsce, otrzymuje tytuł wicemistrza miasta 

Krakowa i prawo gry w turnieju dodatkowym o prawo reprezentowania miasta w finałach 

wojewódzkich. 

3. Dwa walkowery wykluczają szkolę z dalszych rozgrywek. Szkoła ta zostaje sklasyfikowana 

na ostatnim miejscu, a do współzawodnictwa zostają jej zapisane minus 2 punkty. 

4. W przypadku braku któregoś z zespołów w I terminie, zespoły te zostają automatycznie 

wykluczone z dalszych rozgrywek, a w ich miejsce w II terminie zostaną dokooptowane 

zespoły na zasadzie przyznania „dzikiej karty”. 

5. Szkoły, które zajmą w ostatecznej klasyfikacji miejsca 7 – 10 spadają z „Małej Ligi „ 

      na sezon 2010/2011. 

6. W ich miejsce do ligi awansują najwyżej sklasyfikowane szkoły z zawodów rozegranych  

       w poszczególnych rejonach. 

7. Szczegółowy regulamin na stronie www.szs.krakow.pl 

UWAGA: W przypadku rezygnacji szkoły w udziale w powyższych rozgrywkach, 

prosimy o natychmiastowy kontakt z ZM SZS. Rezygnację należy przesłać faksem na 

numer 685 58 25 lub elektronicznie na adres biuro@szs.krakow.pl 

Pozwoli nam to na rozpoczęcie rozgrywek w pełnym składzie zespołów. 

Zainteresowane szkoły przyznaniem „dzikiej karty” 

prosimy o kontakt jak wyżej. 



 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK - KOSZYKÓWKA 

 
Uczestnictwo: 
W grze uczestniczy skład 5-osobowy, zespół liczy 10 - 12 zawodniczek z jednej szkoły, 

rocznik 1997 i młodsze. W pierwszej i drugiej kwarcie występują dwie różne piątki 

zawodniczek (zmiana na 11 lub 12 zawodniczki jest możliwa tylko w przypadku kontuzji 

lub piątego przewinienia zawodniczki bez prawa do zmiany powrotnej – jeśli zespół liczy 

10 zawodniczek kończy kwartę w osłabionym składzie), w trzeciej i czwartej kwarcie 

grają dowolne zawodniczki. Jeżeli zespół liczy poniżej 10 zawodniczek nie może być 

dopuszczony do rozegrania meczu).  

 

Przepisy gry: 
- mecze rozgrywane są piłkami nr 5, kosze na wysokości 3,05 m, gra na 

pełnowymiarowym boisku. 

- czas gry: 4 kwarty po 6 minut bez zatrzymywania czasu gry, zatrzymywane są  

3 ostatnie minuty czwartej kwarty, 

- przerwy między I a II kwartą oraz III a IV wynoszą 1 minutę, zaś przerwa po  

II kwarcie 3 minuty, 

- ewentualna dogrywka trwa 3 minuty czasu zatrzymywanego, 

- przerwy na żądanie 1 x 30 sekund w każdej kwarcie, oraz dogrywce, 

- obowiązują przepisy: 3 sekund (tolerancyjnie),  - „pole 3 sekund”, 5 sekund,  

- piąte i kolejne przewinienie drużyny karane jest rzutami osobistymi, 

- piąte przewinienie osobiste zawodniczki dyskwalifikuje go do końca meczu, 

- nie uwzględnia się rzutu za 3 punkty, 

- zawodniczka faulowana podczas celnego rzutu nie wykonuje dodatkowego rzutu 

osobistego, 

- zabrania się obrony strefowej, obrona „każdy swego musi być czytelna, 

- spotkania zapisywane są na protokołach uproszczonych, 

- pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZKosz, 

- w przypadku łamania kultury sportowej może nastąpić wykluczenie zawodniczki 

(opiekuna) lub zespołu z zawodów lub turnieju. 

 

Punktacja: 
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 

punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 

- większa ilość zdobytych punktów, 

- jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

• większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami, 

• lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w bezpośrednich meczach między nimi, 

• lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju, 

• większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. 

 


