REGULAMIN
MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJ. ŁÓDZKIEGO
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DO 16 LAT
MOSZCZENICA, 09.03.2018 r.
1. CEL
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
- wyłonienie mistrza województwa na rok 2018
2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Trybunalskim
- Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Moszczenicy
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
3. TERMIN I MIEJSCE
Finał Wojewódzki – 09.03.2018 r. – Moszczenica, hala sportowa ul. Spacerowa 15
godz. 9:15 - przyjazd ekip
godz. 9:30 - otwarcie Mistrzostw i rozpoczęcie zawodów
4. UCZESTNICTWO
W mistrzostwach udział brać mogą członkowie LZS/LKS rocznika 2002 i młodsi, którzy przedstawią:
- legitymację szkolną, legitymację LZS z opłaconymi składkami lub kartę zawodniczą związku
sportowego o przynależności do LZS/LKS
- aktualne badania lekarskie – odpowiadają kierownicy ekip i posiadają odpowiednią
dokumentację w klubie. Wystarczy oświadczenie kierownika o prawnej odpowiedzialności
całkowitej o aktualnym przystąpieniu zawodnika do zawodów.
- drużyna musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
W mistrzostwach uczestniczą drużyny wyłonione w eliminacjach powiatowych oraz
gospodarz finału wojewódzkiego. Drużyna może liczyć 12 zawodników, na boisku występuje
5 zawodników (z bramkarzem). Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPN
z wyjątkiem: - bramki do p. ręcznej .
Czas gry zostanie ustalony na odprawie technicznej każdego szczebla rozgrywek.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek i czas gry zostanie ustalony na odprawie technicznej w dniu zawodów.
W finale wojewódzkim prawo startu mają drużyny ze zgłoszonych powiatów: bełchatowskiego,
opoczyńskiego, skierniewickiego, pajęczańskiego, łowickiego, rawskiego, łęczyckiego, zgierskiego,
radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, kutnowskiego, piotrkowskiego
(Organizator – Zdzisław Wawrzewski - tel. 604 526 667)

7. NAGRODY i SPRAWY FINANSOWE
- za zajęcie I-IV miejsca w punktacji końcowej puchary i dyplomy
- za zajęcie I-III miejsca medale
- dla najlepszego strzelca i bramkarza statuetki
Koszty związane z przeprowadzeniem mistrzostw na poszczególnych szczeblach pokrywają
organizatorzy, koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są posiadać obuwie sportowe o białej podeszwie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Wojewódzkie Zrzeszenie LZS /delegowany
przedstawiciel/ w porozumieniu z organizatorem zawodów i sędzią głównym.
Uczestnicy mistrzostw zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw NW.
Potwierdzenie udziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018 r. na adres
organizatora po wyżej wymienionym terminie drużyny nie będą przyjmowane.

WZ LZS w Łodzi

