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1.CEL: 
 Popularyzacja sportu w formacie koszykówki żeńskiej wśród młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, grona pedagogicznego i dyrekcji szkół    
 Wyłonienie   najlepszego   polskiego   zespołu  szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce 

dziewcząt 
 Promocja systematycznej aktywności młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i 

wychowawcze wartości sportu 
 
2. PATRONAT 

 Zarząd Główny SZS 
 Ministerstwo Sportu i Rekreacji 
 Starosta Powiatu Zgierskiego 
 Burmistrz Miasta Aleksandrowa Łódzkiego 

 
3. ORGANIZATOR 

 Łódzki Szkolny Związek Sportowy  
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 

Aleksandrowie Łódzkim 
 Kierownik zawodów – Marcin Bałwas 
 sekretariat@sms-kopernik.pl, telefon 781-695-111 

 
4. TERMIN 9 - 12 czerwiec 2020 r. 

 Przyjazd zespołów 8 czerwca 2020 r. do godz. 18.00 do biura zawodów w Hotelu Jan 
Sander ul. Wycieczkowa 2/10 Rąbień AB  

 Program zawodów zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń 30.04.2020 r. 
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5. MIEJSCE ZAWODÓW 
 Mistrzostwa zostaną rozegrane w Mieście Aleksandrów Łódzki na dwóch lub trzech  

obiektach: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn; 
 Hala SP 1 Aleksandrów Łódzki ul. Waryńskiego 22/26 
 Hala ZSZ Aleksandrów Łódzki ul. Łęczycka 1 
 Hala SP 4 Aleja Wyzwolenia 3  

 
6. UCZESTNICTWO 

 W mistrzostwach udział biorą dziewczęta jednej szkoły/szkoły dziennej/ rocznik 2000 i 
młodsze, które zostały Mistrzami Województwa w koszykówce dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, przy rezygnacji Mistrzów Województw 
istnieje możliwość uczestnictwa zespołów wicemistrzów zatwierdzonych przez 
Organizatora. 

 Obowiązuje imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły, ważna legitymacja 
szkolna oraz zgłoszenie w systemie SRS. 

 Wpisowe w wysokości 500 pln od zespołu płatne gotówką u organizatora w dniu przyjazdu 

 Nocleg w obiekcie hotelowym na terenie miasta Aleksandrowa Łódzkiego 

 Jan Sanders – http://jansander.pl/ 

 - 140 zł osoba/doba od każdego zawodnika/trenera/kierowcy/osób towarzyszących  

(pełne wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja oraz zakwaterowanie). Płatność gotówką do 

organizatora w dniu przyjazdu tj. 8.06.2020 r.      
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7. Założenia techniczno – organizacyjne 

 Zespół liczy 12 zawodniczek (minimum 8 zawodniczek) - zawody zostaną rozegrane 
zgodnie z przepisami SZS oraz PZKosz. 

 Jednolite stroje z numerami na koszulkach 

 Zgody rodziców (ważne dla nauczycieli/opiekunów) 

 Ważne legitymacje szkolne 

 W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie 

 Za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju organizator nie odpowiada 

8. Przepisy gry 

 Czas gry: 4 x 10 minut z przerwami między kwartami 1 minuty, 

  W razie remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki. 

 Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund. 

 Nowe 14 sekund zostają przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku. 

 W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie 
dodatkowo jeszcze jedną. 

 Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, 

 Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower – 0 
punktów, o kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów. 
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 Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów, o kolejności decyduje stosunek 

zdobyty i straconych małych punktów (różnica) większa liczba zdobytych punktów w 
zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e) 

9. Nagrody 

 Wszystkie drużyny otrzymają puchary i dyplomy, miejsca 1-3 zostaną nagrodzone również 
medalami. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek turnieju, a także 
pamiątkowe gadżety. 

 Wybierzemy najlepszą 5 turnieju 

 Wybór MVP turnieju 

 Konkurs rzutów osobistych dla trenerów 

 Konkurs rzutów z 3 pozycji za 3 pkt 

 Konkursy zostaną nagrodzone statuetkami i drobnymi upominkami 

  

Do wiadomości; 

- Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego 

- Łódzkiego Szkolenego Związku Sportowego 

- Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- Prezesa Łódziego Związku Koszykówki 

- Starosty Powiatu Zgierskiego 

- Burmistrza Miasta Aleksandrowa Łódzkiego   
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