REGULAMIN
TURNIEJ ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ DZIAŁACZY LZS
DZIAŁOSZYN - 17.09.2017 r.
I. CEL
- Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
- Wyłonienie najlepszej drużyny LZS województwa łódzkiego.
II. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Pajęcznie.
III. TERMIN I MIEJSCE:
17.09.2017 r. (niedziela) – Działoszyn, boisko Orlik przy SP nr 1, ul. Zamkowa 1
Do godz.

9.30 - przyjazd ekip, odprawa techniczna,
10.00 - rozpoczęcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO:
W zawodach udział bierze jedna drużyna z powiatu i gospodarz mistrzostw. Mogą uczestniczyć
reprezentacje powiatów, gmin, klubów. Drużyna liczy 10 zawodników, na boisku występuje 5
zawodników i bramkarz. Zawodnicy-Działacze muszą posiadać dokument tożsamości i aktualne
badania lekarskie i legitymację LZS.
Wiek uczestników to rocznik 1982 i starsi. Uczestnik nie może być czynnym uczestnikiem w
żadnej klasie rozgrywkowej w piłkę nożną oraz zarejestrowany w OZPN.
Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach gdy przerwa jest mniejsza niż 1 rok od
zakończenia kariery czy też brania udziału w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych
przez OZPN-y.
Aktualne badania lekarskie - odpowiadają kierownicy ekip, wystarczy oświadczenie kierownika
o prawnej odpowiedzialności całkowitej o aktualnym przystąpieniem zawodnika do zawodów.
Drużyna musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW:
Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPNna boisku ORLIK.
Na odprawie technicznej ustalony zostanie system rozgrywek i czas gry.
Zgłoszenia należy przesłać do 04.09.2017 r. do organizatora
– Słomski Zbigniew tel. 698-223-831 z odpisem do WZ LZS w Łodzi.
VII. NAGODY I FINANSE:
Za zajęcie I do V miejsca puchary, za zajęcie I-III - medale.
Koszty przejazdu i diet pokrywają jednostki delegujące.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
Zawodnicy i osoby towarzyszące zobowiązane są posiadać miękkie obuwie sportowe.
Uczestnicy mistrzostw zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw NW.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Wojewódzkie Zrzeszenie LZS (delegowany
przedstawiciel) w porozumieniu z organizatorem zawodów i sędzią głównym.
WZ LZS w Łodzi

