REGULAMIN
MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJ. ŁÓDZKIEGO
w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIOREK
Działoszyn – 23.02.2019 r.
1. Cel:

-

popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
wyłonienie mistrza województwa na rok 2019

2. Organizator:
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pajęcznie
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
3. Termin i miejsce:
Finał Wojewódzki – 23.02.2019 r. – Działoszyn, Hala Sportowa ul. Ogrodowa 3 A
Do godz. 9:30 - przyjazd ekip
Godz.
9:45 - odprawa techniczna
Godz. 10:00 - otwarcie Mistrzostw i rozpoczęcie zawodów
4. Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą brać udział zawodniczki rocznika 2001 i starsze, członkinie LZS/LKS, które przedstawią:
- dowód tożsamości, legitymacje LZS z opłaconymi składkami lub kartę zawodniczą o przynależności do
LZS/LKS.
- aktualne badania lekarskie – odpowiadają kierownicy ekip i posiadają odpowiednią dokumentację w klubie.
Wystarczy oświadczenie kierownika o prawnej odpowiedzialności całkowitej o aktualnym przystąpieniu
zawodnika do zawodów.
- drużyna musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Sposób Przeprowadzenia Mistrzostw:
W mistrzostwach uczestniczą drużyny zgłoszone do udziału w wyznaczonym terminie.
Drużyna może liczyć 12 zawodniczek, na boisku występuje 5 zawodniczek (z bramkarzem).
Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPN – zawodów piłki nożnej halowej
z wyjątkiem: bramki do piłki ręcznej. System rozgrywek i czas gry ustalony na odprawie
w dniu zawodów.
6. System Rozgrywek:
Zawody zostaną przeprowadzone bez eliminacji międzypowiatowych pomiędzy zgłoszonymi drużynami.
Do rozgrywek zgłosiły się następujące powiaty:
Działoszyn - gospodarz, bełchatowski, piotrkowski, sieradzki, pajęczański
(Organizator – Zbigniew Słomski tel.698223831).
7. Nagrody i Sprawy Finansowe:
- za zajęcie I-III miejsca w punktacji końcowej medale,
- za zajęcie I-III miejsca w punktacji końcowej puchary
- dla najlepszego strzelca i bramkarza statuetki
Koszty związane z przeprowadzeniem mistrzostw pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu pokrywają jednostki
delegujące.
8. Postanowienia Końcowe:
Zawodnicy i osoby towarzyszące zobowiązane są posiadać obuwie sportowe o białej podeszwie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Wojewódzkie Zrzeszenie LZS (delegowany przedstawiciel) w
porozumieniu z organizatorem zawodów i sędzią głównym.
Uczestniczy mistrzostw zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw NW.
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

