
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 
MINI KOSZYKÓWKA  
1. Uczestnictwo:  
drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej.  

Zespół liczy 10 – 12 zawodników.  

W zawodach do szczebla powiatu obowiązuje limit ustalony przez MOS 

Gryfino i wynosi 10 zawodników w zespole. 

2. Przepisy gry:  
czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry) – w finale. W eliminacjach dopuszcza się 

czas „ryczałtem” po uzgodnieniu z opiekunami drużyn i sędziami. W przypadku 

remisu obowiązują 3 - minutowe dogrywki. Piłka: numer „5”.  

W przypadku gdy zespół liczy 10 zawodników zespół I i II kwartę gra innymi 

piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie.  

W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian.  

W przypadku gdy zespół liczy 11 – 12 osób, zawodnicy: 11 i 12 muszą być 

wprowadzeni w III lub IV kwarcie (może to być zmiana powrotna).  

W przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi 

zawodnik 11 lub 12. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – kończy w takim 

przypadku grać kwartę w składzie 3 – 4 osobowym.  

Obowiązuje krycie „każdy swego”, przepis połowy, przepis 3 sekund, przepis  

5 sekund i przepis 24 sekund. W każdej kwarcie można wziąć tylko jeden czas 

dla trenera.  

W przypadku nieprzestrzegania krycia „każdy swego” po zwróceniu uwagi 

kapitanowi i trenerowi dyktowany jest techniczny dla trenera – 2 rzuty i piłka  

z boku.  

O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia.  

Za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie 

przyznaje się dodatkowego rzutu.  

Jeżeli istnieje możliwość kosze powinny być zawieszone na wysokości 260 cm 

od podłoża, a w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach wojewódzkich 

obowiązkowo.  

Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m.  

Nie wyznacza się linii rzutów za 3 punkty.  

3. Punktacja:  
za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za 

przegraną 0 punktów.  

O kolejności miejsc decyduje:  

- większa liczba zdobytych punktów,  

- większa liczba punktów między zainteresowanymi drużynami,  

- przy jednakowej ilości punktów lepszy stosunek koszy między 

zainteresowanymi zespołami,  

- lepszy stosunek koszy z całego turnieju,  

- większa ilość koszy zdobytych w całym turnieju.  

4. W finale wojewódzkim obowiązuje system „pucharowy”. 


