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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

  FINAŁU WOJEWÓDZTWA  ŁODZKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IMS   2020/2021 

 
MIEJSCE ZAWODÓW   Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strumiannach 

k/Burzenina 

 

ORGANIZATOR  Łódzki  Szkolny Związek Sportowy, PSZS w Sieradzu 

Kierownik zawodów – Aleksander Kowalski tel.692 845 652  

                                        

 

TERMIN ZAWODÓW  -  15.06.2021 r.  

 
PROGRAM  Godz. 09.15 – 09.45  -   Weryfikacja i losowanie 

   Godz. 09.45  – 10.00   -  Odprawa techniczna. 

       Godz. 10.00      - Rozpoczęcie zawodów 

 

W zawodach startuje jedna szkoła z rejonu. W przypadku nie przeprowadzenia zawodów 

rejonowych, organizator rejonowy może wytypować po jednej szkole w kat. dziewcząt i chłopców.  

Drużynę stanowi 2 uczniów (uczennic) + 1 rezerwowy z jednej szkoły (rocznik 2006 - 2007 ). 
Turniej będzie rozgrywany na 3 boiskach, równolegle dziewczęta i chłopcy. O sposobie rozegrania 

zawodów powiadomi organizator na odprawie technicznej. 

Uwaga! W meczu można dokonać tylko jednej zmiany – bez prawa zmiany powrotnej. Po 

dokonaniu zmiany regulaminowej, w przypadku kontuzji dowolnego zawodnika znajdującego się 

na boisku, zespół zostaje zdekompletowany (nie ma zmiany narzuconej). 

Ze względów organizacyjnych mecze rozgrywane będą w formie jednego seta do 21 pkt. 

Finały w zgodnie z regulaminem (do 2 wygranych setów do 15 pkt, set decydujący do 11 pkt.). 

Nie obowiązują procedury. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne! 

 

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie wygenerowane przez System Rejestracji Szkół potwierdzone 

przez Dyrektora Szkoły,ważna legitymacja szkolna oraz zaświadczenie Covit19.  

Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje 

się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości).   

 

Potwierdzenie udziału prosimy zgłaszać do dnia 14.06.2019 do godz.12.oo tylko w SRS. 

 
 
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

tel. 42 630 73 45,  42 630 73 46 fax 42 630 73 42 

NIP  725-10-87-580  REGON 470963007 

Księgowość: ksiegowosc@lszs.pl 
Dział Sportu: dzialsportu@lszs.pl 

Dział Administracyjny: lszs@lszs.pl  

www.lszs.pl 
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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 jego opuszczenia. 

• Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. 

• Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi   

odpowiedzialności. 

• Organizator nie pobiera opłaty startowej . 

 

 

Wiesław Dębowski  ŁSZS 

 
 


