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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
LICEALIADA 2019/2020
Termin – 25.03.2020 r. ( zmiana terminu)
Godz. – 9.00 – 9.30 weryfikacja i losowanie w SP nr 1 Waryńskiego 22
Godz. – 10.00 początek zawodów
Miejsce – turniej rozgrywany jednocześnie na dwóch halach – Aleksandrów
Łódzki I Hala SP 1 ul. Waryńskiego 22/26
(mecze grupy I oraz mecze o miejsca V, III, I),
II Hala ZSZ ul. Łęczycka 1 (mecze grupy II)
II. Organizator – SMS LO Aleksandrów Łódzki i UKS Basket na zlecenie ŁSZS
III. Kierownik zawodów – p. Marcin Bałwas tel.781 695 111
IV. Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2000 i mł.
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 PZKosz.
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 24.03.2020 r. do godz.10.00
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 i
podczas weryfikacji można dokonać skreśleń.
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 płatne gotówką.
 Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia.
W stosunku do szkół , które dokonaja zgłoszenia do zawodów w SRS , a które będą
przekraczać regulamin uczestnictwa zapisany w punktach nr 11 i 12 Kalendarza
Imprez ŁSZS na rok 2019/20 str.12, będą wyciągane konsekwencje wynikające z tych
zapisów.
Wiesław Dębowski ŁSZS
I.

