
Regulamin szczegółowy Mistrzostw Miasta w Minikoszykówce U-14 

obowiązujący w sezonie 2015/2016 – Ostrów Mazowiecka 

 

1. Uczestnictwo 

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w roku 2003 i młodsi. 

 zespół liczy 10 -12 zawodników/czek (w całym turnieju). 

2. Przepisy gry 

 czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry) 

 piłka: numer „5” 

 mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. 

Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m (linia przerywana koła od strony 

kosza). 

 nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt. 

 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, jeżeli 

zespół liczy 11 lub 12 osób, zawodnicy 11 i 12 mogą być wprowadzeni do gry w III i IV 

kwarcie. 

 przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) – do gry wchodzi zawodnik 11 

lub 12. 

 gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 

osobowym. 

obowiązuje: 

o krycie “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), 

o przepis połowy, 

o przepis 3 sekund, 

o przepis 5 sekund. 

 

 w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki. 

 w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu kapitanowi 

uwagi i trenerowi, dyktowany jest faul techniczny trenera oraz piłka z boku. 

 przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z 

przepisami PZKosz. 

 za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się 

dodatkowego rzutu. 

3. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 

punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 



1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów. 

 większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e), 

 lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 

 lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju, 

większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. 


