
 
 

Regulamin 
 

 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w UNIHOKEJU w roku szkolnym 2022/2023 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl. 

  
1. Cel zawodów: 

- Popularyzacja gier zespołowych wśród  młodzieży szkolnej; 

- popularyzacja unihokeja wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

- Ocena poziomu sportowego szkół;  

- Wyłonienie Mistrza Miasta Tczewa oraz reprezentacji na zawody powiatowe. 

  
2. Organizator:  

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Sp. z o.o. przy współudziale Sportowej Szkoły podstawowej nr 8 w 

Tczewie. 
 

3. Termin i miejsce:  

- Chłopcy 21.10.2022r. (piątek) godzina 9:30 hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie 

- Dziewczęta 20.10.2022r. (czwartek) godzina 9:30 hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie 
 

4. Uczestnictwo 

a) Zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. 
b) drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzonych w 2008-2009 .  

c) składa się z 12 zawodników – 5 na boisku + bramkarz  i  6 rezerwowych 

 

5. Zgłoszenia:  

 Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest „Zgłoszenie” do zawodów wygenerowane z Systemu 

Rejestracji Szkół, podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela; 

 Podstawą do sporządzenia w/wym. Zgłoszenia zawierającego imienną listę uczniów dopuszczonych do zawodów jest 

aktualna dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy oraz 

posiadanie zgody rodziców na udział w zawodach oraz publikację wizerunku i upublicznienie danych; 

 Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As 

lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego; 

 Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną (przedłużoną, ostemplowaną i podpisaną) oraz kompletny 

strój Sportowy; 

 Wymagane dokumenty (Zgłoszenie, legitymacje szkolne) należy przedłożyć organizatorowi zawodów przed 

zawodami w trakcie odprawy weryfikacyjnej; 

 Bez wymaganego Zgłoszenia zespół nie zostanie dopuszczony do zawodów. 

 

6. Przepisy gry: 

- Wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m. 

- czas gry: 3 tercje x 5-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora) 

- ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego. 

- pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m, 

- pole przed bramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska) 

- bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm) 

- dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy Polskiego 

Związku Unihokeja, minimalna wielkość boiska 24m x 12m. 

- Na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku 

 
7. Punktacja:  

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegrana 0 punktów. 



O kolejności zespołów decydują kolejno: 

a) większa liczba zdobytych punktów 

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

- większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

- większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

- lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

- większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

c) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi 

drużynami. 

 

8. Nagrody: 

Zwycięski zespół otrzyma puchar na własność i pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów ufundowane przez 

organizatora. 

9. Postanowienia końcowe:  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe i in. powstałe 

przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju; 

- Organizator/współorganizator zabezpieczy szatnie dla zawodników; 

- Opiekunowie młodzieży zapewniają udział reprezentacji szkoły w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów; 

- W trakcie zawodów organizator zapewnia pomoc medyczną; 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodzieży w drodze do i z miejsca zawodów; 

- Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody i powrotu; 

- Opiekun/trener jest zobowiązany do nadzoru nad zawodnikami przez cały czas trwania zawodów; 

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu 

przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu -  np. sala gimnastyczna, boisko, WC, korytarz, szatnie i in. miejsca); 

- Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką sportowca". W przypadku niesportowego 

zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z 

zawodów;  

- Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Decyzje sędziego są ostateczne; 

- Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i 

przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez organizatora oraz w kanałach 

dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika; 

- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie zawodów; 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia WSZS w Gdańsku określone 

w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2022/2023 (dostępny na stronie internetowej www.wszs.pomorze.pl). 

 

 

Do wiadomości:  
1. SP Miasta Tczewa,  

 

 

SPECJALISTA  
ds. organizacji imprez sportowych  

TCSiR w Tczewie 
Wojciech Tocewicz 

http://www.wszs.pomorze.pl/

