REGULAMIN
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU
„MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA” DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

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
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łowiczu
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Sieradzu
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
3. TERMIN I MIEJSCE
Finały wojewódzkie odbędą się:
Chłopcy
23.05.2018 r. godz. 10.00 Stadion LKS „Orzeł” Nieborów - powiat łowicki
Dziewczęta
25.05.2018 r. godz. 10.00 Stadion MOSiR w Sieradzu ul. Sportowa
4. UCZESTNICTWO
Udział w turnieju biorą drużyny chłopców i dziewcząt będące członkami Zrzeszenia LZS.
Do rozgrywek uprawnieni są:
- w kategorii chłopców: rocznik 2005 i młodsi
- w kategorii dziewcząt: rocznik 2005 i młodsze
Zespoły zgłoszone do rozgrywek będą zweryfikowane na podstawie listy imiennej zawodników wzór w
regulaminie centralnym/ z podaniem dokładnej daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numerem karty
zgłoszenia zawodnika zarejestrowanego w Okręgowym lub Łódzkim Związku Piłki Nożnej (w przypadku braku
karty zgłoszenia zawodnika - zaświadczenie ze związku stwierdzające, że zawodnik nie jest zarejestrowany w
żadnym klubie).
Lista imienna powinna liczyć 10 zawodników/czki i 2 osoby towarzyszące w tym trener i być potwierdzona przez
zgłaszającą jednostkę organizacyjną. Drużyna powinna grać w niezmienionym składzie w całym turnieju.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać: aktualne legitymacje szkolne, aktualne badania lekarskie, Wszystkie drużyny
startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody w kategorii chłopców zostaną przeprowadzone bez eliminacji między powiatowych pomiędzy najlepszymi
drużynami z następujących, zgłoszonych w terminie, powiatów:
Chłopcy:
Wieluński, radomszczański, łęczycki, rawski, łowicki, pajęczański, skierniewicki, bełchatowski, opoczyński,
piotrkowski oraz gospodarz Nieborów.
Organizator finału - Andrzej Myczka tel. 600 347 215
Dziewczęta:
Wieluński, sieradzki, radomszczański, łęczycki, rawski, pajęczański, skierniewicki, bełchatowski, opoczyński,
piotrkowski
Organizator finału -Andrzej Frankowski tel. 693 361 296
Finały wojewódzki rozgrywany będzie na boiskach „ORLIK”.
Gospodarze zabezpieczają techniczne przygotowanie zawodów (boiska, szatnie, protokoły sędziowskie,
radiofonizację i dekorację obiektów) oraz obsadę sędziowską i medyczną.
System rozgrywek zostanie ustalony na odprawie w dniu zawodów.
6. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty przejazdu, diet jednostki delegujące
- koszty organizacyjne pokrywa organizator

7. NAGRODY
- za zajęcie I–IV m-ca zawodnicy/czki otrzymują medale.
- za zajęcie I-IV m-ce w kategorii dziewcząt i chłopców puchary
- najlepszy bramkarz i strzelec w obu finałach – statuetki.
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.

WZ LZS w Łodzi

