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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
IMS 2011/2012.
MIEJSCE ZAWODÓW Zgierz, Orlik ul. Musierowicza 1/3
ORGANIZATOR

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
Kierownik zawodów p. Zdzisław Frątczak tel ( 501 390 151 )

TERMIN ZAWODÓW - 12.06.2012 r.
PROGRAM

Godz. 09.30 – 10.30 – Weryfikacja i losowanie
Godz. 10.30
– Rozpoczęcie zawodów

ZAŁOŻENIA TECH- ORGANIZACYJNE.
- zespół liczy 12 zawodników, na boisku przebywa 5 zawodników w polu + bramkarz
- zawody rozgrywane są ORLIKACH ; bramki : 5 x 2m, piłka nr”4”; czas gry 2 x 15’,
- obuwie: przystosowane do gry na Orlikach/płaskie lub tzw.śnieżynki/
- gra bez „spalonego” rzut karny z 8m
- zmiany hokejowe
- bramkarz wyprowadza piłkę do gry nogą z linii pola bramkowego, piłka musi opuścić pole karne,
rzut z autu wykonywany jest rękoma
- odległość zawodnika od piłki 5m przy stałych fragmentach gry
- stosowane są kary 2min., 5 min. i dyskwalifikacja

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły – mistrzowie Rejonów (rocznik 1999 i młodsi).
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły oraz ważna
legitymacja szkolna. (Regulamin: www.lszs.pl). Zawodnicy bez ważnych legitymacji
szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych
innych dokumentów tożsamości).
Potwierdzenie udziału tel. do Kierownika zawodów ( 501 390 151 ), do 11.06.12
•
•
•
•
•

Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.
Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren szkoły
do chwili opuszczenia budynku.
Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi
odpowiedzialności.
Opiekunów obowiązuje zmiana obuwia.
Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 3 zł od zawodnika
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Koordynator Sportu Szkolnego
w woj. Łódzkim
Mariusz Kuświk

