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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 
GIMNAZJADA 

 
     I      Termin – 30 listopada 2016 roku  
     II     Godz. – 9.00 – 9.30 weryfikacja, losowanie grup Gimnazjum nr 7 Tomaszów Maz.       

Godz. –   9.30   początek zawodów 
Godz -  10.00 rozgrywki grupowe  
           Grupa A Gim. nr 7 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 43/45 

              Grupa  B ZSP nr 2 ul. Św. Antoniego 57/61 
     III   Organizator – Łódzki SZS,  Powiatowy SZS w Tomaszowie Maz. 
     VI    Kierownik zawodów – p. Leszek Dąbrowski tel. 798 486 293 
      V    Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2001 i młodsi. 
            Prawo udziału w finale mają zwycięscy finałów rejonowych.(1/2 FW) 
     VI.   Zgłoszenia i weryfikacja 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS  dostępnym na stronie www.lszs.pl  
i przepisami ZPRP. Zakaz używania kleju. 
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 28.11.16 r. do godz. 18.oo 
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu wygenerowany z SRS i 
podpisany przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz ważne legitymacje szkolne!  
Brak lub nieważna legitymacja szkolna spowoduję dyskwalifikacje zawodnika. 
     VII  System rozgrywek 

   zespół liczy 14 zawodników (w całym turnieju) 
   zespoły dzielone są na dwie grupy w drodze losowania ( nie ma rozstawień) 
   zespoły w grupach grają systemem „każdy z każdym” 
   kolejność meczy w grupach: 2-3, 1-2, 3-1 
   zwycięzcy grup grają o miejsca I-II 
   zespoły zajmujące II miejsca w grupach grają o miejsca III-IV 
   zespoły zajmujące III miejsca w grupach zajmują ex aequo V-VI miejsce 
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 
 Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia. 
                                                                                                       Wiesław Dębowski ŁSZS 
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