
          

 

            REGULAMIN
MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA LZS  WIEJSKICH
 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I ROLNICZYCH

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  DZIEWCZĄT
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

   1 Cel
       - popularyzacja halowej piłki nożnej w szkołach  wiejskich  i rolniczych

 - wyłonienie Mistrza Województwa Lubelskiego
      2.   Organizator i współorganizatorzy :

- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
- Zespoły Szkół w woj. Lubelskim

3. Termin i miejsce     do ustalenia
Przyjazd uczestników do godz. 9.30.,odprawa kierowników reprezentacji szkół . 10.00

                            Otwarcie Mistrzostw  godz. 10,15
       4.  Uczestnictwo – prawo startu w Mistrzostwach mają reprezentacje szkół 

       -  drużyna liczy 12 zawodniczek  urodzonych w latach 1995 -1998
       -  na odprawie technicznej zawodniczki  muszą być zgłoszone na liście podpisanej przez

                              dyrektora szkoły i lekarza / pielęgniarkę/   
       - w zawodach nie mogą brać udziału uczniowie klas policealnych

       5 Zgłoszenia – WSTEPNE ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU DO DNIA 25.09.2014
                  e-mail  -  lzslublin@op.pl
         OSTATECZNE POTWIERDZENIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH  NALEŻY
      PRZESŁAĆ WYŁACZNIE DROGA  ELEKTRONICZNĄ DO WZ LZS W LUBLINIE   

 NA  7 DNI PRZED TERMINEM ZAWODÓW -  e-mail     lzslublin@op.pl  .     

        6.  Sposób przeprowadzenia mistrzostw –
        -zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPN,  
        - system rozgrywek system rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących drużyn
        - na boisku grać będzie 4   zawodników +  bramkarz , zmiany zawodników  tzw „hokejowe „

- czas gry  1 x 12 min.
- obowiązują stroje i obuwie sportowe 

           Kary- 2 min.,5 min., czerwona kartka, która wyklucza zaw. do końca meczu, oraz
                    otrzymuje on karę następnego meczu, za tego zaw. może wejść zmiennik po                       

  upływie kary.
       7. Finansowanie

- koszty organizacyjne , pokrywa WZ LZS, 
- koszty przejazdu  pokrywają  szkoły

        8. Nagrody 
  -w finale wojewódzkim 6 najlepszych drużyn otrzyma puchary pozostałe 
    pamiatkowe dyplomy,

                    -zawodnicy drużyn, które zajmą miejsca 1 –3 otrzymają pamiątkowe medale.
  - najlepszy zawodnik ,strzelec i bramkarz otrzymają pamiątkowe puchary.

8. Uwagi końcowe
- interpretacja regulaminu należy do organizatora – WZ LZS
- sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. wraz z przedstawicielem organizatora.
- zawodnicy startujący w zawodach winni być ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia            
szkolnego
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki

                   -
Organizator 
WZ LZS  Lublin
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