Białystok, 29.X.2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
LIGI PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Treść komunikatu:

1. Obowiązujące postanowienia
2. I liga - skład i terminarz rozgrywek

1. Obowiązujące postanowienia:

A.

Obowiązują przepisy gry ZPRP oraz regulamin zawarty w KALENDARZU SPG.

B.

Sędziów do prowadzenia turnieju zapewnia gospodarz. Jeden mecz może prowadzić nie więcej jak dwóch sędziów.
Sędziego stolikowego nieodpłatnie zapewnia gospodarz. Nauczyciele i młodzież z zainteresowanych szkół nie mogą pełnić
roli sędziego na boisku.

C.

Sędziowie rozliczani będą w PW SZS na podstawie ekwiwalentów sędziowskich. Mecze należy rozliczyć w miesiącu, w
którym były sędziowane (jeden raz w miesiącu).

D.

Mecze należy rozgrywać na boiskach nie mniejszych niż 34x17m (wymiar boiska, nie hali); gospodarze zobowiązani są do
zapewnienia opieki medycznej na turniejach oraz czynnej tablicy wyników.

E.

Prosimy o dokładne wypełnienie listy sędziów przez gospodarza rozgrywek: nazwa imprezy, (który termin, gospodarz
turnieju), miejsce, data, nazwisko i imię sędziego, adres i telefon kontaktowy, liczbę meczów sędziowanych słownie i
podpis sędziego. Nazwisko i imię gospodarza rozgrywek oraz podpis stwierdzający sędziowanie. Wypełnione protokoły
wraz z listą sędziów i listą zawodników (z SRS) po zakończeniu turnieju gospodarz powinien dostarczyć do PW SZS w
Białymstoku najpóźniej w przeciągu trzech dni, w przeciwnym wypadku będą stosowane kary regulaminowe (ujemne
punkty do współzawodnictwa).

F.

Gospodarz ustala termin rozgrywek w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami (najpóźniej na pięć dni przed
turniejem). Podane terminy rozgrywek są obowiązujące, za przekroczenie których bez zgody PW SZS gospodarze
turniejów będą karani punktami minusowymi do wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół. Ostatni termin
rozgrywek ligi nie może być przesunięty nawet za zgodą PW SZS. W turniejach obowiązuje następująca kolejność
rozgrywania meczów: jeżeli gospodarzem jest zespół A1, to mecze rozgrywa się w kolejości A1-B2, A2-B1,A2-B2, A1B1; jeżeli gospodarzem jest zespół A2, to A2-B1, A1-B2, A1-B1, A2-B2.

G.

W meczach obowiązują protokoły (wzór dostępny jest na internetowej stronie PW SZS), które należy dokładnie wypełnić.
W przypadku błędów w protokołach nie będą wypłacane ryczałty sędziowskie.

H.

W wypadku usunięcia zawodnika, nie może on występować w następnym terminie rozgrywek. Jeżeli zespół przegra trzy
mecze walkowerem – zostaje zdyskwalifikowany i nie uczestniczy w dalszych rozgrywkach. Jeżeli zespół do chwili
usunięcia lub rezygnacji z dalszego udziału w lidze rozegrał 50% meczów, wówczas wyniki rozegranych meczów zostają
uznane, a mecze pozostałe weryfikuje się jako walkower.

I.

Koszt udziału w lidze wynosi 200zł i należy. Szkoła, która nie ureguluje wpisowego przed rozpoczęciem rozgrywek
zostanie usunięta z ligi.
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2. I Liga: skład i terminarz rozgrywek
Skład:

A
1 ZS Dąbrowa Biał.
2 ZSR Sokółka
C
1 ZSR CKP Białystok
2 ZSE Białystok
E
1 CKZ Wysokie Maz.
2 ZSZ Wysokie Maz.

B
1 ZS Siemiatycze LO
2 ZS CKR Rudka
D
1 ZSBG Białystok
2 II LO Białystok

Terminarz rozgrywek:
PIERWSZY TERMIN do 21.11
ZS Dąbrowa Biał.
A1-A2

ZS Siemiatycze LO
B1-B2

ZSBG Białystok
D1-D2

CKZ Wysokie Maz.
E1-E2

ZSR CKP Białystok
C1-C2

DRUGI TERMIN do 5.12
II LO Białystok
D-C

ZS Siemiatycze LO
B-E
TRZECI TERMIN do 22.12
ZSE Białystok
C-A
CZWARTY TERMIN do

CKZ Wysokie Maz.
E-D
0

ZSR Sokółka
A-D
PIĄTY TERMIN do

ZS CKR Rudka
B-C
0

II LO Białystok
D-B
SZÓSTY TERMIN do
ZSR CKP Białystok
C-E

ZSZ Wysokie Maz.
E-A
0
ZS Dąbrowa Biał.
A-B

WICEPREZES
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego

Marek Sadowski
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