REGULAMIN
Finału Wojewódzkiego Turnieju
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA” - dziewcząt
i chłopców im. Stanisława Tymowicza w 2017 r.
1. CEL
-

wyłonienie mistrza województwa łódzkiego.
popularyzacja piłki nożnej dziewcząt i chłopców
realizacja programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- LKS Omega Kleszczów
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Rawie Mazowieckiej
3. TERMIN I MIEJSCE
Finały wojewódzkie odbędą się:
Dziewczęta
17.05.2017 r. godz. 10.00 - boisko przy Zespole Szkół w Regnowie
Chłopcy
30.05.2017 r. godz. 10:00 - stadion LKS "Omega" Kleszczów, ul. Sportowa
Program: Przyjazd ekip do godz. 9:20. Odprawa techniczna: godz. 9:40. Zawody godz. 10:00
4. UCZESTNICTWO
1. W turnieju biorą udział drużyny w kategorii:
- chłopców: urodzonych w 2002 r. i młodsi
- dziewcząt: urodzonych w 2002 r. i młodsze
Do startu w obu w/w kategoriach mają prawo drużyny:
a) z klubów Zrzeszenia LZS
b) reprezentacje szkół złożone z uczniów danej szkoły będących członkami istniejącego
w szkole LZS/ULKS z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
2. Lista imienna może liczyć maksymalnie 24 zawodników/czek i powinna być potwierdzona
przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną.
Do finału wojewódzkiego w wyłonionej drużynie można wymienić 2 zawodników na zawodników
z wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach powiatowych i eliminacjach wojewódzkich.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Eliminacje wojewódzkie rozegrane zostaną w dniach 08-10.05.2017 r. dziewczęta i 22-25.05.2017 r.
chłopcy z udziałem mistrzów powiatów w grupach eliminacyjnych (gospodarz na pierwszym miejscu).
Gospodarze mają obowiązek powiadomić zainteresowane drużyny oraz WZ LZS w Łodzi o terminie i
miejscu zawodów.
Dziewczęta:
Grupa 1: Piotrkowski, Skierniewicki, Radomszczański, Łęczycki
(Zdzisław Wawrzewski tel. 604 526 667)
Grupa 2: Pajęczański, Bełchatowski, Ostrówek-Wieluński, Opoczyński
(Zbigniew Słomski tel. 698 223 831 )
Do finału wojewódzkiego awansują mistrzowie z I i II grupy.

Chłopcy:
Grupa 1:
Grupa 2:

Skierniewicki, Łowicki, Łęczycki, Rawski, Opoczyński
(Tadeusz Kruk tel. 607068944).
Bełchatowski, Rawski, Piotrkowski, Radomszczański, Pajęczański
(Szczepan Krajda tel. 669 511 500).

System rozgrywek i czas gry zostanie ustalony na odprawie w dniu zawodów.
6. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty przejazdu, diet jednostki delegujące
- koszty organizacyjne pokrywa organizator
7. NAGRODY
- za zajęcie I-III miejsca w finale wojewódzkim w kat. dziewcząt puchary, medale.
- za zajęcie I-III miejsca w finale wojewódzkim w kat. chłopców puchary, medale.
- najlepszy strzelec i bramkarz w kategorii dziewcząt i chłopców statuetka.
- mistrzowskie drużyny reprezentować będą województwo łódzkie w zawodach centralnych.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody odbywają się zgodnie z:
w pierwszej kolejności:
wg regulaminu wojewódzkiego,
w drugiej kolejności:
wg przepisów PZPN
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania mistrzostw.
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS Łódź w konsultacji z Sędzią Głównym,
- uczestnicy zawodów muszą być ubezpieczeni od NW.
- proponujemy żeby przy remisach wykonywać rzuty karne, które liczone będą w punktacji końcowej
- protesty na zawodach eliminacyjnych i finale rozpatruje organizator, odwołania na piśmie po wpłaceniu
wadium 200 zł do WZ LZS w Łodzi

WZ LZS w Łodzi

