ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 tel/fax (042) 6307345, (042) 6307346
NIP 725-10-87-580 REGON 470963007
e-mail:dzialsportu@lszs.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH
LICEALIADA 2012/2013.
Miejsce : Hala Relax ul. Aleje 3 Maja 6B Piotrków Trybunalski
Termin : 30.11.12 ( piątek )
Program Zawodów :
09.00 - weryfikacja i losowanie
09.30 – rozpoczęcie zawodów
W losowaniu biorą udział wszystkie zespoły bez rozstawiania żadnej z drużyn
Zespoły zostaną podzielone na 2 grupy, po 3 zespoły w grupie. Zwycięzcy grup grają o I
miejsce, zespoły które zajęły miejsce 2 w grupie, grają o III miejsce
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły – mistrzowie Rejonów (rocznik 1993 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).
ZAŁOŻENIA TECH- ORGANIZACYJNE.
- zespół liczy 14 zawodników lub zawodniczek,
- zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ZPRP,
- czas gry : 2 x 20’ z 5 minutową przerwą/w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do
liczby rozgrywanych meczy/.
- nie wolno dokonywać zmian w obronie
- zaleca się stosowanie innych obron strefowych niż 6:0
- zespół ma prawo wykorzystać 1- minutowy czas w każdej połowie meczu.
- drużyna ubrana jest w jednolite stroje sportowe,
- zakaz używania kleju
PUNKTACJA
- o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów przy równej:
- wynik bezpośredniego spotkania
- różnica bramek z całego turnieju,
- większa liczba zdobytych bramek
Potwierdzenie udziału prosimy zgłaszać tel. do Kierownika zawodów – p. Tomasz
Kroczyński (505 336 463), do 27.11.12
·
·
·
·
·
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Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren
obiektu do chwili opuszczenia budynku.
Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi
odpowiedzialności.
Opiekunów obowiązuje zmiana obuwia.
Opłata startowa wynosi 3 PLN od uczestnika
Koordynator Wojewódzki ŁSZS
Mariusz Kuświk

