
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

W MINI KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rocznik 2009 i młodsi 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

I. Organizator: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu na zlecenie Biura, Sportu  

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,  

II.  Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyścigowa 49 

III. Dokumentacja:  
- pisemne zgłoszenie (wygenerowane z systemu rejestracji szkół-srs.szs.pl.) potwierdzone 

przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego , legitymacje szkolne do 

weryfikacji przed każdym meczem 

IV. Sprawy regulaminowe 
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i  młodsi. 

- zespół liczy 10 -12  zawodników. 

- zespół bez opiekuna (nauczyciela wf)  nie będzie dopuszczony do rozgrywek 

- szkoły ubezpieczają swoje zawodniczki we własnym zakresie 

- obowiązują przepisy SZS  

V. Przepisy gry    
- czas gry: 4 x 6 minut. 
- piłka: numer „5”.  

- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 305 cm. Odległość linii rzutów wolnych 

od tablicy wynosi 4 m. (linia przerywana koła od strony kosza).  

- nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt. 

- 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 zawodnicy ci są 
odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za 

dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie 

- gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym. 
- obowiązuje: 

a. krycie “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), 
b.  przepis połowy,  
c. przepis 3 sekund,  
d. przepis 5 sekund.  

  w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki. 
  w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, odgwizdywany 

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. 
 za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu. 
 

1. 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 lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów. 

a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni 
mecz /-e),  

b. b. lepszy stosunek  koszy  zdobytych  do   straconych  w  meczach   pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami, 

c. lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,  
d. większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. 



 

VI. System rozgrywek: 
- Eliminacje: Zespoły grają w 2-ch grupach A i B systemem „każdy z każdym” 

- Finał : 1 i 2 miejsce z grup eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem 

wyników z eliminacji grupowych 

 

VII. Postanowienia końcowe:  
Zespoły obowiązuje strój sportowy z numerami oraz obuwie sportowe 

Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni organizator nie bierze odpowiedzialności 

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator  

 

Terminarz gier eliminacyjnych 

 

Miejsce: PSP Nr 4 ul. Wyścigowa 49 

 

GRUPA  A  

26.I.2022 godz. 10.00 

 

GRUPA B 

    10.III.2022 godz. 10.00 

1. PSP 21    1. PSP 29 

2. PSP 4    2. PSP 33 

3. 

 

PSP 3 

 

   3. 

    

PSP 1 

 

 
 wszystkie zespoły przychodzą na podaną wyżej godzinę w dniu  grania swojej grupy. 

 

 

Finał – 18.III.2022 godz. 10.00 

 

- 1 i 2 miejsce z grup eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyników z eliminacji 

grupowych. 

Kierownikiem zawodów jest Pan: Jerzy Kupis  tel.  609 325 940 

 


