REGULAMIN
WOJEWÓDZKI TURNIEJ LZS
HALOWA PIŁKARSKA KADRA CZEKA
PIŁKA NOŻNA – DZIEWCZĄT
1. Cel
- popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku wiejskim.
- wyłonienie najlepszej drużyny Województwa Lubelskiego LZS w halowej piłce nożnej
rocznik 2005 i młodsze.
2. Organizator: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
Współorganizatorzy;
- szkoły
- PZ LZS
- kluby
3. Termin i miejsce:
Termin i miejsce – organizatorzy ustalą po otrzymaniu zgłoszeń
Przyjazd na zawody do godziny 9.30
godz. 9.30 – przyjmowanie zgłoszeń, odprawa trenerów, losowanie
4. Uczestnictwo –
W zawodach uczestniczyć mogą zespoły LZS-y, LKS-y, UKS, LUKS, SKS - w ramach programu
koordynowanego przez WZ LZS Lublin i reprezentacje jednej szkoły
- drużyna liczy 10 zawodniczek - ur. w roku 2005 i młodsze
- zawodniczki muszą posiadać aktualne oświadczenie zezwalające na start w zawodach
/wzór oświadczenia w załączeniu/
- drużyny muszą posiadać ubezpieczenie NNW
5. Sposób przeprowadzenia
- 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/
- uwaga! Po 4 faulu drużyny zarządzane są rzuty karne dla przeciwnika za każdy kolejny faul
Punktacja:
a/ za zwycięstwo - 3 punkty
b/ za remis - 1 punkt
c/ za przegraną - 0 punktów
Kolejność drużyn /system „każdy z każdym”/ ustala się wg następujących zasad:
a/ liczba zdobytych punktów
b/ wynik bezpośredniego meczu (dot. dwóch zainteresowanych drużyn)
c/ korzystniejsza różnica bramek
d/ większa ilość zdobytych bramek
e/ w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez więcej niż dwie drużyny o kolejności
decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

6. Zgłoszenia
Wstępne zgłoszenie udziału w zawodach należy przesłać drogą elektroniczną
do dnia 10 lutego 2020 na adres: lzswaclaw@op.pl
Ostateczne potwierdzenie udziału w zawodach należy dokonać na 7 dni przed terminem
zawodów na adres: lzswaclaw@op.pl
Drużyny które wstępnie zgłosiły swój udział w zawodach /na podstawie pisma
przewodniego/ otrzymają komunikat organizacyjny z dokładną datą i miejscem zawodów.
Drużyny, które nie potwierdzą udziału nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.
7. 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, SKS i przedstawiona organizatorowi
b/ legitymacji szkolnej
c/ oświadczenia uprawniające do startu
8. Finansowanie
- wynajem sali i nagłośnienia zabezpiecza bezpośredni organizator/gospodarz turnieju,
- koszty organizacyjne zawodów pokrywa WZ LZS ze środków Województwa Lubelskiego
9. Nagrody
- drużyny uczestniczące w finale wojewódzkim otrzymają pamiątkowe puchary,
- zawodniczki drużyn, które zajęły miejsca 1 – 3 otrzymują pamiątkowe medale,
- najlepsza zawodniczka, strzelczyni, bramkarka turnieju otrzymują pamiątkowe statuetki
10. Uwagi końcowe
- interpretacja regulaminu należy do organizatora
- sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny wraz z przedstawicielem organizatora
- organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zawodów
Imię i nazwisko /dziecka/ ……………………………………………………………………
Data urodzenia /dziecka/ …………………………………………….………………………
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………..
E-mail rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika [opcjonalnie] ……………………………....
Nauczyciel odpowiedzialny ………………………….…...………………………..............

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia/stan zdrowia mojego dziecka pozwala mi na wzięcie
udziału w zawodach sportowych organizowanych przez WZ LZS w Lublinie oraz, że
startuję/startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim
zawarte.
…………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku (tzw. „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników jest
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin (nr tel: 81
528-01-22, 81 525-77-60, adres e-mail: lzslublin@op.pl). Dane osobowe będą przetwarzane w
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6.ust 1 lit. c i art. 9 ust.
2 lit. g RODO) jak również na potrzeby realizacji zawodów sportowych (komunikaty, informacje
prasowe, strona internetowa). Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika będą przetwarzane przez
okres realizacji zadania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji
dokumentów.
…………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

