REGULAMIN
Finału Wojewódzkiego Turnieju
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA” - dziewcząt
i chłopców im. Stanisława Tymowicza w 2018r.
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
- LKS Omega Kleszczów
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie
3. TERMIN I MIEJSCE
Finały wojewódzkie odbędą się:
Dziewczęta
29.05.2018 r. godz. 10.00 - Stadion LKS „Omega” Kleszczów, ul. Sportowa
Chłopcy
30.05.2018 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 2003 r. i młodsi
- dziewcząt: urodzonych w 2003 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 .
2. Lista imienna może liczyć maksymalnie 24 zawodników/czek i powinna być potwierdzona
przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek i czas gry ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów
Dziewczęta:
wieluński, łęczycki, , rawski, pajęczański, bełchatowski, piotrkowski, skierniewicki
oraz gospodarz Kleszczów
Chłopcy:
skierniewicki, łowicki, łęczycki, rawski, opoczyński, bełchatowski, piotrkowski, radomszczański,
pajęczański, zgierski, wieluński oraz gospodarz Kleszczów
Organizator finałów - 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-IV miejsca w finale wojewódzkim w kat. dziewcząt puchary, medale.
- za zajęcie I-IV 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.

WZ LZS w Łodzi

