
 
  R E G U L A M I N 

Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn  
w 2018 roku 

Cel 
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 
- wprowadzenie masowej aktywności ruchowej w środowisku wiejskim poprzez grę w piłkę siatkową 
- wyłonienie najlepszej drużyny LZS w województwie 

 
     Termin i miejsce 
-turnieje gminne                         do  15.IV.2018  
-turnieje rejonowe                            IV.18 miejsca do ustalenia 
-finały wojewódzkie                         V.18 miejsce do ustalenia 
 

      Organizator 
 Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS  
 Samorząd Województwa W-M 
 Urzędy Gmin i Gminne Zrzeszenia LZS/Kluby  będące gospodarzami turnieju. 
 

       Uczestnictwo 
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny z Klubów Z  LZS z województwa warmińsko-mazurskiego, drużyny 
ze środowisk wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.   
W składzie  drużyn niezrzeszonych ze środowisk wiejskich i miast do 20 tyś mieszkańców  mogą się 
znaleźć wyłącznie mieszkańcy gminy (Na rozgrywki drużyna przywozi listę imienną reprezentacji 
mieszkańców danej Gminy poświadczoną podpisem Wójta / Burmistrza.   

W przypadku klubów Zrzeszenia LZS grają zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający  
aktualne licencje OZPS danego klubu.   
(zawodnicy wypożyczeni z innych klubów lub gmin są nieuprawnieni do udziału w rozgrywkach) 

        Zawodnicy uczestniczących drużyn winni posiadać: 
 aktualne badania lekarskie 
 dowód osobisty/licencje zawodniczą 
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków   
Gmina do rozgrywek może zgłosić jedną  drużynę kobiet i mężczyzn. 

        
        Sposób przeprowadzenia 
System i sposób przeprowadzenia turnieju zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń drużyn I podany na stronie 
internetowej WMZ LZS: www.lzs.olsztyn.pl 
 
Zgłoszenia gmin, klubów do udziału w turnieju należy przesłać (emilem) do  Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS w Olsztynie najpóźniej do dnia  16.04.2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać skład imienny zawodników.   

             email: wmz@lzs.olsztyn.pl)  
      
        Zasady finansowania 

Koszty organizacyjne półfinałów i turnieju finałowego mężczyzn i kobiet pokrywa 
Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS. Pozostałe koszty  w tym koszty organizacji turniejów  eliminacyjnych  
pokrywają uczestnicy. 
 

       Nagrody 
       Drużyny, które zajmą I-IV miejsce w finale wojewódzkim otrzymają puchary i dyplomy, zawodnicy  tych 
drużyn otrzymają medale.  
 

       Postanowienia końcowe 
 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie do Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS  


