
REGULAMIN 
MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
 Opoczno , dn. 07.04.2019 r. 

 
I. Cel  
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim,  
- wyłonienie najlepszych drużyn LZS województwa łódzkiego. 

II. Organizator 
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 
-     Powiatowe Zrzeszenie LZS w Opocznie 
- Urząd Marszałkowski w Łodzi 

III. Termin i miejsce 
07.04.2019 r. – Opoczno,  Hala LO ul. Żeromskiego 

godz. 9:00 przyjazd drużyn 
godz. 9:30 odprawa techniczna 
godz. 9:45 otwarcie mistrzostw 
godz. 10:00 rozpoczęcie turnieju 

IV. Uczestnictwo  
W mistrzostwach prawo startu mają członkowie LZS/LKS, którzy przedstawią: 

 legitymację LZS, dowód tożsamości. 
 aktualne badanie lekarski, uczestnicy mistrzostw muszą posiadać ubezpieczenie od następstw NW .      
 Opłacona składka członkowska do WZ LZS w Łodzi 

V. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 
W mistrzostwach uczestniczą drużyny z powiatów zgłoszonych do udziału w wyznaczonym terminie. Zawody 
zostaną przeprowadzone bez eliminacji wojewódzkich  pomiędzy zgłoszonymi drużynami. 
W finale brać będą udział mistrzowie z następujących powiatów: 
Opoczno gospodarz, bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, 
pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński. 
(Organizator finału – Zieliński Sławomir  tel. 512-088-456). 
System rozgrywek ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów. 

VI. Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 
Koszty przejazdu i diet jednostki delegujące 

VII. Nagrody w finale wojewódzkim  
Za zajęcie I - IV miejsca puchary 
Za zajęcie I - III miejsca  medale. 

VIII. Postanowienia końcowe  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas trwania zawodów. W sprawach nie ujętych 
w regulaminie decyduje WZ LZS w Łodzi w konsultacji z Sędzią Głównym.  
Ochrona danych osobowych. 
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. 
Administratorem danych jest Organizator – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą 
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000). 
 
 

WZ LZS w Łodzi 


