Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGII
PIŁKI NOśNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych chłopców:
a) klasy I-III- szkoły podstawowe,
b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
c) klasy I-III- gimnazja.
3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz
terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.
II. ORGANIZATORZY

1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieŜy w ramach Ligii Piłki NoŜnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje
Urząd Gminy Lubaczów.
2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
c) MUKS „Partner” w Młodowie
3. Do obowiązków organizatora zawodów naleŜy:
a) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,
b) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,
c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów
pomiarowych,
d) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie

władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy,
e) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do
zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej
szkoły oraz gminy (koordynator).

III. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz
dyrektora szkoły.
4. KaŜdy zawodnik musi posiadać waŜną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach
wychowania fizycznego.
6. KaŜda szkoła moŜe wystawić tylko jedną druŜynę.
7. DruŜyna moŜe liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali
przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +
bramkarz.)
8. Obowiązkiem

opiekuna

zespołu

jest

dbanie

o

bezpieczeństwo

jego

zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania
zawodów sportowych.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III
Cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach
(hala +Orlik) .
2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej
klas I-III

Cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach
(hala +Orlik)
Terminarze w harmonogramie rozgrywek.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki halowej oraz
regulaminu Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki noŜnej.
2. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „kaŜdy z kaŜdym” po
losowaniu kolejności spotkań.
3. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu czterech
turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu 12 turniejów
wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych.
5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas
wszystkich zawodów sportowych.
6. Za zajęcie miejsc 1-3 w kaŜdej kategorii szkoły, otrzymają pamiątkowe puchary
i dyplomy.
7. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGII
PIŁKI SIATKOWEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjalnych.
5. Zawody organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt:
d) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
e) klasy I-III- gimnazja.
6. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz
terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.
II. ORGANIZATORZY

3. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieŜy w ramach Ligii Piłki NoŜnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje
Urząd Gminy Lubaczów.
4. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
3. Do obowiązków organizatora zawodów naleŜy:
f) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,
g) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,
h) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów
pomiarowych,
i) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie
władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy,
j) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do
zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej

szkoły oraz gminy (koordynator ).
III. UCZESTNICTWO

9. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
10. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (IV-VI), w gimnazjum (I-III).
11. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz
dyrektora szkoły.
12. KaŜdy zawodnik musi posiadać waŜną legitymację szkolną.
13. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach
wychowania fizycznego.
14. KaŜda szkoła moŜe wystawić tylko jedną druŜynę.
15. DruŜyna moŜe liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na boisku przebywa
6 siatkarzy/siatkarek.
16. Obowiązkiem

opiekuna

zespołu

jest

dbanie

o

bezpieczeństwo

jego

zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania
zawodów sportowych.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK

3. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej
klas I-III
Cykl dwóch turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach
(hala sportowa) Terminarz w harmonogramie rozgrywek.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8. Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki siatkowej oraz
regulaminu Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki noŜnej.
9. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „kaŜdy z kaŜdym” po
losowaniu kolejności spotkań.

10. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu dwóch
turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
11. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu 12 turniejów
wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych.
12. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas
wszystkich zawodów sportowych.
13. Za zajęcie miejsc 1-3 w kaŜdej kategorii szkoły, otrzymają pamiątkowe puchary
i dyplomy.

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.POETY KS.
TWARDOWSKIEGO W KROWICY SAMEJ
1.CEL
-popularyzacja piłki noŜnej wśród dziewcząt,
-propagowanie aktywnego, zdrowego stylu Ŝycia,
-podnoszenie sprawności i umiejętności ruchowej.
2.ORGANIZATORZY
-Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,
-Gmina Lubaczów.
3.UCZESTNICTWO
-w zawodach udział biorą 5-osobowe zespoły(4 zawodniczki w polu +bramkarz)zespół
liczy do 10 zawodniczek z jednej szkoły,
-w skład druŜyny wchodzą uczennice szkół podstawowych z Gminy Lubaczówrocznik 1999 i młodsze,
4.PRZEPISY GRY
-czas gry:2x15 minut,przy większej liczbie druŜyn 2x10 minut,
-boisko trawiaste,
-bramki 2x3m,
-obuwie sportowe, bez wkręcanych korków,
-pole bramkowe: łuk o promieniu 6m,
-rzut karny-7m,
-gra „bez spalonego”,
-zmiany hokejowe,
-bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
-kary:2min,3min,wykluczenie z meczu,
-system grupowy lub” kaŜdy z kaŜdym”,
-pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

5.PUNKTACJA
-za zwycięstwo-3pkt,remis-1pkt,przegrana-0pkt,
-o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,
-przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a)wynik bezpośredniego spotkania,
b)lepsza róŜnica bramek,
c)większa liczba zdobytych bramek,
d)rzuty karne.
6.NAGRODY
-za miejsca I-V dyplomy,
-za miejsca I-III puchary.
7.FINANSOWANIE
-koszty przejazdu na zawody pokrywają uczestnicy,a koszty organizacji zawodóworganizatorzy.

