
                
                                            REGULAMIN 

                  Mistrzostw  Województwa LZS Szkół Gimnazjalnych
                         w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców
                                      pn. „Piłkarska Kadra Czeka„ 

1. Cel 
 popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku wiejskim.
 wyłonienie Mistrza Województwa Ludowych Zespołów Sportowych  

wiejskich szkół gimnazjalnych w halowej piłce nożnej.

2.  Organizator: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
Współorganizatorzy  

   - Powiatowe Zrzeszenia LZS, LKS-y, 
               -  Ogniwa LZS

- Szkoły Gimnazjalne  
3. Termin i miejsce:

 Termin i miejsce zgłoszonym w terminie / do31.01.2017/ zespołom podamy odrębnym 
pismem.          
  W dniu imprezy -przyjazd ekip do godz. 9,30
  godz. 9,30 – przyjmowanie zgłoszeń, odprawa trenerów, losowanie 
  zgłoszenie drużyny na piśmie przedstawione organizatorowi w dniu zawodów.   

4. Uczestnictwo –
 W zawodach uczestniczyć mogą zespoły / LZS-y,LKS-y/ i reprezentacje jednej szkoły
/UKS,LUKS/   której uczniowie są członkami LZS 

      - drużyna liczy 10 zawodników/czek - ur. w roku 2001 i  mł.
- zawodniczki muszą posiadać aktualne zezwolenie rodziców ,opiekunów na udział w  
zawodach
 - oświadczenie  iż  należą do Zrzeszenia LZS.
  - drużyny muszą posiadać ubezpieczenie NW

               NIE MAJĄ PRAWA STARTU ZAWODNICY KTÓRZY GRAJĄ BĄDŹ SĄ ZGŁOSZENI 
W DRUŻYNACH /KLUBACH   NIE NALEŻĄCYCH DO ZRZESZENIA LZS

     

5. Sposób przeprowadzenia Mistrzostw –
      - zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPN

-  czas gry w zależności od ilości grających drużyn 
-  system gier w zależności od ilości grających drużyn 
-  obowiązują stroje i obuwie sportowe / płaska podeszwa /

6 Zgłoszenia  - 
Ostateczne potwierdzenie udziału w zawodach należy dokonać na 5 dni przed zawodami
na adres    lzswaclaw@op.pl
Drużyny, które nie potwierdzą udziału nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.
 

mailto:lzswaclaw@op.pl


6. Weryfikacja     
Na zawodach drużyna będzie weryfikowana na podstawie:
a/  listy imiennej zawodniczek z podaniem dokładnej daty urodzenia 

- lista  musi  być potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną; szkoła, LUKS,
  UKS,LZS,LKS.  

b/  legitymacji szkolnej 
        -zgłoszenie drużyny na  piśmie przedstawione organizatorowi w dniu zawodów.   

7. Finansowanie – 
               - wynajem sali i nagłośnienia finału wojewódzkiego zabezpiecza bezpośredni
                   organizator turnieju,
                 - koszty organizacyjne  finału pokrywa WZ LZS
             

8. Nagrody –
w finale wojewódzkim za zajęcie miejsc 1 - 6 drużyny otrzymają puchary, pozostałe drużyny 
otrzymują pamiątkowe dyplomy zgodnie z zajętymi miejscami,  zawodnicy 
drużyn 1 – 3 otrzymują pamiątkowe medale, najlepszy strzelec Mistrzostw otrzymuje 
pamiątkową statuetkę

9. Uwagi końcowe 
– interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. wraz z przedstawicielem organizatora
-organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
Informujemy że w WZ LZS Lublin istnieje możliwość wykupienia polisy 
ubezpieczeniowej – NW,OC na rok 2017 – kontakt  81 525 77 60 ,81 528 01 22

Organizator  WZ  LZS Lublin


	Mistrzostw Województwa LZS Szkół Gimnazjalnych
	w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców
	pn. „Piłkarska Kadra Czeka„

