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PIŁKA RĘCZNA KOBIET I MĘŻCZYZN 

Regulamin techniczny 

 

I. Sposób przeprowadzenia zawodów 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z ust. V regulaminu ogólnego AMM.  

2. Zawody rozgrywane są w halach zatwierdzonych przez Komisję AZS Kraków ds. Akademickich Mistrzostw 

Małopolski. 

3. Czas gry: 2x20 min u kobiet, 2x25 min u mężczyzn.  

 
II. Uczestnictwo 

1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosid do rozgrywek po jednym zespole kobiet i mężczyzn.  

2. W poszczególnych meczach może uczestniczyd maksymalnie 18 zawodniczek/ów spośród zgłoszonych. 

 

III. Punktacja  

1. Kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:  

- za zwycięstwo w podstawowym czasie gry 3 pkt. 

- za zwycięstwo po rzutach karnych 2 pkt.  

- za przegraną po rzutach karnych 1 pkt 

- za przegraną w podstawowym czasie gry 0 pkt.  

2. W meczach kooczących się remisem w podstawowym czasie gry zarządza się rzuty karne w celu wyłonienia 

zwycięzcy.  

3. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:  

- większe liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  

- większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  

- większa liczba bramek zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  

- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;  

- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach;  

 
IV. Zasady uczestnictwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19  

1. Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi.  

2. Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania 

zasad korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMM (pod rygorem 

dyskwalifikacji z zawodów). 

3. W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), 

klub zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMM o zaistniałej sytuacji. 

 
V. Uwagi końcowe 

1. Obowiązują przepisy ZPRP poza wyjątkami wymienionymi powyżej.  

2. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Małopolski. 


