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I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem zawodów realizowanych w ramach imprezy pn. „Krakowska Olimpiada Młodzieży” jest Gmina Miejska 

Kraków. 

2. Koordynatorem realizacji zadania jest Szkolny Związek Sportowy w Krakowie oraz w zakresie sportowym firma 

„Cagesport”. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. W zawodach prawo startu ma młodzież szkolna ucząca się w szkołach dziennych. 

2. Uczestniczą szkoły z terenu Gminy Miejskiej Kraków. 

       W lidze OPEN biorą udział 3 zespoły: VII LO, VIII LO, XII LO .  

3. Dyrekcje szkół pisemnie zgłaszają listę zawodników oraz wskazują opiekunów, którzy będą odpowiedzialni za młodzież 

reprezentującą placówkę w zawodach. Oświadczenia będą zbierane w pierwszym dniu na miejscu zawodów przez 

organizatora. 

4. Drużyna nie może rozpocząć spotkania bez opiekuna. 

5. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio regulamin Małopolskiego Systemu 

Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży SZS na rok szkolny 2009/2010 oraz przepisy PZKosz. 

6. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi rozgrywek. 

 

III. PRZEPISY GRY 

1. Czas gry 4 x 10 min. z zatrzymywaną ostatnią minutą w trzech pierwszych kwartach i dwoma ostatnimi minutami            

w kwarcie czwartej. 

2. Każdemu trenerowi przysługuje jedna przerwa na żądanie (czas) w każdej z kwart. 

3. Mecze rozgrywane będą piłkami nr 6 

4. W drużynach mogą występować zawodniczki zgłoszone do rozgrywek KOZKosz.  

5. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZKosz. 

 

 

IV. PUNKTACJA  

1. Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. 

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Rozgrywki toczą się systemem „każdy z każdym” (jedna runda). Dwa najlepsze zespoły zagrają w turnieju 

barażowym o prawo reprezentowania Krakowa w Małopolskiej Licealiadzie w koszykówce dziewcząt. 

2. O kolejności w tabeli decyduje większa ilość „dużych” punktów. Przy równej ilości punktów na koniec rundy 

zasadniczej o kolejności w tabeli decydują: stosunek punktów zdobytych do straconych, różnica pomiędzy punktami 

zdobytymi i straconymi, większa ilość punktów zdobytych, losowanie 

2. Zespół, który odda więcej niż 2 mecze walkowerem zostanie automatycznie wykluczony z rozgrywek, zdegradowany 

do II ligi, a wszystkie mecze z jego udziałem zostaną zweryfikowane jako walkowery dla przeciwników. Takie same 

zasady będą obowiązywały w przypadku wystawienia do gry nieuprawnionej zawodniczki  

3. Mecze rozgrywane będą w salach XIII LO (ul. Sądowa 4) i VII LO (ul. Skarbińskiego 5) 

 

VI. INFORMACJA 

1. Wszelkie informacje dotyczące udziału w imprezie, terminów zawodów oraz komunikaty o wynikach zamieszczane są 

na stronie adres: www.szs.krakow.pl 

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z terminarzem „Krakowskiej Olimpiady Młodzieży” określonym przez organizatora.  

3. Organizator może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany terminu. 

4. Szczegółowe informacje na temat rozgrywek można uzyskać pod numerem telefonu 602-244-005, lub adresem e-mail -  

cagesport@interia.pl 
 

VII. UWAGI 

1.    Prosimy wszystkich nauczycieli o stawianie się na zawody wraz z drużyną co najmniej 15 minut przed spotkaniem, gdyż   

       ze względu na napięty harmonogram mecze musimy rozpoczynać punktualnie. 

 

REGULAMIN  

KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY (LICEALIADA) 
2009/2010 W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT – LIGA OPEN 

 

http://www.szs.krakow.pl/

