Kraków, 15.06.2010r.

Komunikat organizacyjny
Turnieju Koszykówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
O Puchar Prezesa Zarządu Miejskiego SZS w Krakowie.
1. Organizatorzy:
- Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
- Zarząd Miejski SZS w Krakowie
- Cage Sport
2. Termin i miejsce zawodów:
23 czerwca – środa, Hala treningowa TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22
Weryfikacja i losowanie 9.15 Początek rozgrywek 9.30
3. Warunki uczestnictwa:
W zawodach biorą udział zawodnicy jednej szkoły urodzeni w latach 1990 i młodsi, którzy rozpoczęli
naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2009 roku. W turnieju weźmie udział 8 zespołów, w tym
trzy z miasta Krakowa oraz pięd reprezentujących pozostałe rejony województwa małopolskiego
(zgodnie z przyjętym podziałem w systemie współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego)
wytypowanych przez Rejonowych Organizatorów Sportu SZS. Powyższe zespoły należy zgłosid
organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2010 na adres: biuro@szs.krakow.pl lub
drogą faksową na numer 12 685-58-25. Drużyny biorące udział w zawodach mają obowiązek
przedstawienia imiennej listy zawodników potwierdzonych przez dyrekcje szkoły i wyznaczonego
opiekuna – nauczyciela. Każdy uczeo musi posiadad ważna legitymację uczniowską.
4. Sposób rozgrywania zawodów:
Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek + trener. Minimalna liczba zawodniczek reprezentujących dany
zespól to osiem. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po cztery zespoły – system rozgrywania
meczy w grupach 2 x 10 minut z zatrzymaną ostatnią minutą każdej połowy. W przypadku
nierozstrzygniętego wyniku sędzia zarządza 3 minutowa dogrywkę z zatrzymywanym czasem w ostatniej
minucie. W każdej połowie i dogrywce przysługuje drużynie jeden 30 sekundowy czas na żądanie
trenera. W każdej połowie po piątym przewinieniu drużyny, przysługują przeciwnikowi rzuty wolne. W
pozostałych przypadkach obowiązują ogólne przepisy PZKosz. Po zakooczeniu rozgrywek w grupach
zespoły, które zajmą w nich miejsca trzecie rozegrają mecz o 5 – 6 miejsce w całym turnieju, a zespoły z
miejsc czwartych, mecz o miejsca 7 – 8 w całym turnieju. Zespoły sklasyfikowane w grupach na miejscach
pierwszym i drugim rozegrają półfinał na krzyż wg schemat 1”A” – 2 „B”, 1 „B” – 2 „A”. Zwycięzcy tych
meczy zagrają o miejsca 1 -2 w całym turnieju a przegrani o miejsca 3 – 4 w całym turnieju.
5. Nagrody:
Puchary dla czterech najlepszych drużyn, medale dla wszystkich zawodniczek z zespołów, które zajmą
miejsca 1 – 3, statuetka dla najskuteczniejszej zawodniczki, dyplomy dla wszystkich szkół biorących udział
w zawodach
6. Postanowienia koocowe:
- szczegółowy program zawodów zostanie przesłany zainteresowanym szkołom, po zamknięciu listy
zgłoszeo
- organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych
zespołów.

