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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Siatkówka Plażowa Dziewcząt i Chłopców
GIMNAZJADA

I. Termin – 10 czerwca 2015 roku (środa)
Godz. – 9.00 – 9.30 weryfikacja i losowanie
Godz. – 9.30 – 9.45 odprawa techniczna
Godz. – 10.00 rozpoczęcie zawodów
II. Miejsce – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strumianach k/Burzenina
III. Organizator – Łódzki Szkolny Związek Sportowy, Sieradzki SZS
IV. Kierownik zawodów – p.Aleksander Kowalski tel. 692 845 652
V
Uczestnictwo – drużynę stanowią 2 uczniów(uczennic) jednej szkoły rocznik 1999 i
młodsi. Prawo udziału w finale mają dwie najlepsze szkoły z finałów rejonowych. Turniej
rozgrywany będzie na 4 boiskach ,równolegle dziewczęta i chłopcy. System brazylijski na 12
zespołów. Szkoły z tego samego rejonu nie będą grały ze sobą w pierwszej rundzie. Szkoły wyżej
sklasyfikowane będą rozstawione z nr R1 – R6, a niżej R7 – R12. Finały w pełnej formie. Nie
obowiązują procedury. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
Udział prosimy zgłaszać do dnia 8.06.2015 r. do kierownika zawodów na adres e-mail
olekowal@poczta.onet.pl
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na stronie
www.lszs.pl i aktualnymi przepisami PZPS.
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu podpisany przez
dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego oraz ważną legitymacje szkolną!
W zgłoszeniu proszę wskazać ewentualną przynależność klubową zawodników oraz
uprawianą dyscyplinę (wzorcowy druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej
www.lszs.pl)
Brak lub nieważna legitymacja szkolna spowoduję dyskwalifikacje zawodnika.
Uwagi :
 Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi
odpowiedzialności
 Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas turnieju odpowiada nauczyciel –
opiekun młodzieży!
 Wpisowe wynosi 3,00 złote od zawodnika
- Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę.

Wiesław Dębowski ŁSZS

