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FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

PIŁKA NOZNA DZIEWCZĄT 
LICEALIADA 2017/18 

 
 

I. Termin – 24.04.2018 r. 
Godz.    – 9.00 – 9.20 weryfikacja, losowanie        
Godz.   –  9.30   początek zawodów 

Miejsce – Turniej będzie rozegrany na dwóch orlikach 
Grupa A – boisko przy Zespole Szkół w Pajęczynie ul. Sienkiewicza 5 ( tutaj przyjazd ekip i 
losowanie grup) 
Grupa B – boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pajecznie ul.Wiśniowa 1 

II. Organizator – PSZS w Pajęcznie na zlecenie ŁSZS 
III. Kierownik zawodów – p. Marek Bednarski tel. 504-249-815 
IV. Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 1998 i młodsi 

            Prawo udziału w finale mają zwycięzcy 1/2 finałów wojewódzkich (rejonowych). 
             
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS  dostępnym na stronie www.lszs.pl  
i przepisami PZPN. 
Uzupełnienie do przepisów : 

1. Zawodnik z boiska ukarany przez sędziego głównego czerwoną kartką jest w zależności 
od popełnionego wykroczenia : 

a/ wykluczony z uczestnictwa w meczu  
b/ wykluczony z całego turnieju 
c/ w obu przypadkach drużyna gra w pomniejszonym składzie przez 2 minuty, po tym 
  czasie może wejść na boisko inny zawodnik uzupełniając skład 
2. Zawodnik rezerwowy przebywający na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego 

głównego czerwoną kartą w zależności od rodzaju przewinienia jest odsunięty od jednego 
meczu lub całego turnieju i musi opuścić ławkę rezerwowych. Kara ta nie ma wpływu na 
liczebność zespołu.  

3. Decyzję o rodzaju kary podejmuje sędzia główny wraz z organizatorem turnieju. 
4. Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie zawodnicy zapisani w protokole 

meczowym. 
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 23.04.18 r. do godz.12.00 
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. 
Obowiązuje bezwzględny zakaz odręcznego dopisywania zawodników na zgłoszeniu.  
Liczba zawodników w zgłoszeniu może być większa niż przewidywana w regulaminie. 

 
 
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
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Na weryfikacji można skreślać wcześniej wpisanych zawodników tak żeby ostatecznie było 
ich 10. 
 
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 
 Dopuszcza się  grę w tzw.lankach (korkotrampki) 
 
                                                                                                              Wiesław Dębowski ŁSZS 
                                                                                       

 
 


