
ELEMENTY GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ
Uczestnicy:
Uczestnikami turnieju są uczniowie rocznika 2006 zielonogórskich Szkół Podstawowych.
Każda zgłoszona szkoła reprezentowana będzie przez  drużynę składającą się z 10 osób.

Regulamin:
 Zawody  sportowe  zorganizowane  są  dla  uczniów  rocznik  2006

Szkoły Podstawowej 
 Reprezentacja szkoły składa się z 10 osób, 5 chłopców i 5 dziewczynek
 Drużynę obowiązuje strój sportowy
 Drużynę obowiązuje właściwe zachowanie zgodne z duchem „fair play”
 Opiekun drużyny w trakcie trwania turnieju przebywa na trybunach

Termin
08.06.2017 godz. 09:45 (losowanie, odprawa)
początek zawodów od 10:00

Miejsce
boisko plażowe przy Gimnazjum 2 Zielona Góra
ul. Św. Cyryla i Metodego 9

Turniej
Rozgrywki odbywać się będą w formie turnieju piłki ręcznej plażowej dla rocznika 2006.
Turniej  rozgrywany  "każdy  z  każdym"  lub  podział  na  grupy  poprzez  losowanie  w  dniu
turnieju.
Mecze  rozgrywane  na  zasadzie  uproszczonych  (poniżej)  przepisów  gry  w  piłkę  ręczną
plażową. 
Mecze toczyć  się  będą  na  zasadzie  rozegrania  dwóch połów (każda punktowana osobno)
w pierwszej grają chłopcy (3+1 + rezerwowy), a w drugiej dziewczyny (3+1+rezerwowa). 
Za każdą wygraną połowę otrzymuje się 3 pkt., za remis 1 pkt., a za przegraną 0 pkt.
W razie remisu po dwóch połowach następuje dogrywka, w razie nierozstrzygnięcia dogrywki
seria  rzutów  karnych  (zawodnik  z  pola  podaje  bramkarzowi  i  biegnie  w  stronę  bramki
przeciwnika i otrzymuje podanie od bramkarza (nie może upuścić piłki) i może zrobić trzy
kroki i oddaje rzut (akcja ekstremalna za 2 pkt. - np. z obrotem za dwa punkty) normalna
za 1 pkt.
Bramkarz zdobywając bramkę z pola lub spod własnej bramki za 2 pkt.
W dogrywce można wystawić dowolny skład.

Przepisy
W załączniku przesyłam przepisy obowiązujące,  nas będą one obowiązywać ze zmianami,
które opisałem powyżej.    

zasady   
Kozłowanie odbywa się poprzez dotknięcie piłką podłoża. 

Pokaz
Przed turniejem zostanie przeprowadzony mecz pokazowy (organizator zastrzega prawo do
odwołania meczu pokazowego).

Czas
Czas gry - 2*6 min.
Dogrywka - 1*3 min.
DODATKOWE INFO
można polecić dzieciom grę w skarpetkach z uwagi na możliwość zimnego piasku
oraz okrycie głowy (może być gorąco)
Organizację i wodę dla drużyn zapewnia M. Fórmaniak 603894609

Potwierdzenie udziału na mail   mariomfo@tlen.pl
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