
    REGULAMIN 
 MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LZS 

      SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIATKÓWCE
          DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW                                 

1. Cel
  - Uczczenie 75 rocznicy działalności Zrzeszenia  Ludowych Zespołów Sportowych

      - popularyzacja  piłki siatkowej w   szkołach podstawowych  
             - wyłonienie Mistrza Województwa Lubelskiego

      2.      Organizator – organizatorem mistrzostw jest
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

     3  Termin i miejsce do ustalenia po otrzymaniu zgłoszeń
 Przyjazd uczestników w dniu zawodów do godz. 9.30.  Początek    godz. 10,00 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń przeprowadzimy zawody półfinałowe.
 4.  Uczestnictwo –  – prawo startu w mistrzostwach mają  reprezentacje szkół .

       -  drużyna liczy 10 zawodników/czek  urodzonych w roku 2007 i młodszych
       -  na odprawie technicznej zawodniczki  muszą być zgłoszone na liście podpisanej 

przez dyrektora szkoły  i posiadać oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym 
na udział  w zawodach. 

     5. Zgłoszenia
   UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH   NALEŻY  ZGŁOSIĆ    WYŁACZNIE   DROGA  ELEKTRONICZNĄ DO 

WZ LZS    W LUBLINIE  DO DNIA  5.10.2021  -    E-MAIL  lzswaclaw@op.pl i lzslublin@op.pl     brak 
       zgłoszenia oznaczać będzie   rezygnację ze star  tu.

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZEŃ  ZAINTERESOWANI OTRZYMAJĄ KOMUNIKAT 
ORGANIZACYJNY  I DRUK OŚWIDCZENIA ZDROWIA  
PROSIMY RÓWNIEZ ZGŁASZAĆ CHĘ ORGANIZACJI ZAWODÓW        

 6.  Sposób przeprowadzenia mistrzostw –
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS, i niniejszym regulaminem. 

 system rozgrywek   w zależności od  ilości startujących drużyn
7. Finansowanie

-  koszty  sędziowskie ,puchary i medale pokrywa WZ LZS
-  koszty korzystania z sali sportowej i nagłośnienia pokrywają gospodarze
- koszty przejazdu  , pokrywają szkoły .

      8. Nagrody 
                             -w finale wojewódzkim  drużyny otrzymają puchary 
                              -zawodniczki drużyn, które zajmą miejsca 1 –3 otrzymają pamiątkowe medale.

- najlepsza zawodniczka/nik  otrzyma pamiątkowy puchar  
9. Uwagi końcowe

- zgodnie  z wytycznymi dotyczącymi Covid – 19 ustala następujące postępowanie na 
zawodach:

 1 wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać maseczki 
 2. zawodnicy nie uczestniczący w meczu, i rezerwowi muszą mieć je założone na usta i nos.
3. zawodnicy uczestniczący w meczu, trenerzy, sędziowie maseczek nie zakładają  

- interpretacja regulaminu należy do organizatora – WZ LZS
                           - sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. wraz z przedstawicielem organizatora.   
                              - organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistnia
                              - zgłoszenie do zawodów oznacza jednocześnie ,że  uczestnik w/w zawodów wyraża   

                          zgodę na wdrożenie  rozporządzenia  RODO
- za organizację zawodów odpowiedzialny jest Wacław Słomkowski  
  Wiceprzewodniczący  WZ LZS  tel 604 643 662.

Organizator 
WZ LZS Lublin



 
    

          OŚWIADCZENIE RODZICA,OPIEKUNA PRAWNEGO 
           ZAWODNICZKI  ZAWODNIKA UCZESTNICZĄCEJ W ZAWODACH SPORTOWYCH 
          ORGANIZOWANYCH PRZEZ  WZ LZS W LUBLINIE

imię i nazwisko rok urodzenia................................................................................ 

adres zamieszkania........................................................................................... 

Niniejszym oświadczam że obecny stan zdrowia w/w pozwala na wzięcie udziału 
w zawodach sportowych organizowanych zgodnie z regulaminem przez Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie  

W zawodach startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam ,że zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w 
pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

..................................dn. ..........................

......................................................................
       czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
     

                 


