Regulamin mistrzostw województwa o Puchar Prezesa ZOZKosz
dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i młodsi – żaczki U12K i U12M
w sezonie 2016/2017
1. W zawodach startują zespoły klubowe jak również reprezentacje szkół podstawowych
oddzielnie dziewcząt i chłopców z rocznika 2004 i młodsi.
2. Zespoły składają się z 10 i więcej zawodników (czek). W meczu może występować
max 12 zawodników (czek).
3. Zespoły zgłaszają się do rozgrywek za pomocą karty zgłoszeniowej.
4. Każdy zespół przed rozpoczęciem rozgrywek przesyła listę zawodników w której
wpisani są zawodnicy bez licencji jak również zawodnicy ubiegający się o
wydanie licencji okresowych wg załączonego wzoru (załącznik nr 19).
5. Rozgrywki dla zmniejszenia kosztów będą przeprowadzone systemem turniejowym.
W zależności od ilości zgłoszonych zespołów w jednym lub dwóch etapach.
6. Gospodarz turnieju pokrywa koszty organizacji (sala, opieka medyczna), oraz
zapewnia dwie osoby do obsługi stolika sędziowskiego (sekretarza i mierzącego czas
gry).
7. Zespoły przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
8. Najlepsze zespoły otrzymają puchary i medale ufundowane przez ZOZKosz.
Organizator turnieju może ufundować dodatkowe nagrody w porozumieniu z
ZOZKosz.
9. Uczestnicy rozgrywek zwolnieni są z wszelkich opłat w stosunku do ZOZKosz, za
wyjątkiem opłaty za licencję stałą PZKosz i licencję okresową, które nie są
obowiązkowe.
10. Koszty związane z sędziami boiskowymi pokrywa ZOZKosz.
11. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach przedkładają listę zawodników potwierdzoną
przez szkołę lub klub.
12. Zawodnicy muszą posiadać legitymacje szkolne lub dowody osobiste, które w razie
wątpliwości, są sprawdzane przez sędziego.
13. Zawodnicy muszą przedłożyć sędziemu głównemu zaświadczenia lekarskie lub
oświadczenia opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach sportowych. Zawodnik nieposiadający zaświadczenia lekarskiego lub
oświadczenia nie może być dopuszczony do zawodów.
14. W zawodach obowiązują oficjalne Przepisy Gry, które są dostępne na stronie
www.pzkosz.pl z następującymi zmianami:
15. Czas gry: 4 kwarty po 10 minut każda, dogrywka 5 minut, czas gry zatrzymywany jest
jedynie w ostatniej minucie IV kwarty i dogrywek, podczas rzutów wolnych i przerw
na żądanie. Przerwa miedzy 2 i 3 kwarta wynosi 5 minut.
16. Zawody należy rozgrywać na koszach zawieszonych na wysokości 2.60 m od
podłoża.
17. Zawody należy rozgrywać piłkami rozmiar „5”.

