Zelów, dnia 28.02.2019 r.

REGULAMIN
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LZS
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
ZELÓW - 20.03.2019 r
I. CEL:
-

popularyzacja halowej piłki nożnej w szkołach ponadgimnazjalnych
wyłonienie Mistrza Województwa na 2019 rok

II. ORGANIZATOR:
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- MGLKS w Zelowie wraz z ZSP w Zelowie
- Kierownik zawodów p. Andrzej Gudzio – tel. 606 728 552
III. TERMIN I MIEJSCE :
- 20 marca (środa) 2019 r - sala gimnastyczna ZSP w Zelowie ul. Kilińskiego 5
- przyjazd ekip, zgłoszenie
do godz.9.30
- otwarcie zawodów
godz.9.50
- rozpoczęcie zawodów
godz.10.00
IV. UCZESTNICTWO:
- Drużynę stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rocznik1999 i młodsi
- Zespół liczy 12 zawodników, na boisku występuje 5 zawodników z bramkarzem, bramki do
piłki ręcznej
- Uczniowie posiadają aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NW i legitymację szkolną
- w zawodach prawo startu mają uczniowie zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej przez
dyrektora szkoły i opiekuna.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW:
- zgodnie a przepisami futsalu
- obowiązują jednolite stroje sportowe
- system rozgrywek ustalony zostanie na odprawie technicznej
VI. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywa organizator, pozostałe koszty – jednostki
delegujące.
VII. NAGRODY:
- Za I – III miejsce drużynowo – puchary i medale
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów
- Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada
- Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny wraz z organizatorem
Ochrona danych osobowych
 Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania oraz do celów
marketingowych. 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 24.05.2018r.poz. 1000).

WZ LZS w Łodzi

