REGULAMIN
Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w 5-cio osobowej halowej piłce nożnej dla
mieszkańców wsi i małych miast Kobiet i Mężczyzn 2018
Cel
- popularyzacja piłki nożnej w śród mieszkańców wsi i małych miast
- wprowadzenie masowej aktywności ruchowej dla mieszkańców wsi poprzez grę w piłkę nożną
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców wsi
Termin i miejsce
- eliminacje gminne do dnia
18.02 – gminy
- turnieje rejonowe, półfinały
25.02-11.03 – miejsca do ustalenia
- finał wojewódzki
11 lub 18.03– miejsce do ustalenia
Organizator
- Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS
- Samorząd Województwa W-M
- Urzędy Gmin, Gminne Zrzeszenia LZS Krajowe Zrzeszenie LZS
Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
Zawodnicy uczestniczących drużyn winni posiadać:
 aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW
 zameldowanie na terenie gminy którą reprezentują
Ponadto do turnieju dopuszczone zostaną reprezentacje szkół rolniczych oraz ponadgimnazjalnych szkół
współpracujących z WMZLZS
Zgłoszenia
Zgłoszenia gmin do udziału w turnieju należy przesłać (email: wmz@lzs.olsztyn.pl) do
Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie najpóźniej do dnia 19.02.2018 r.
Gmina do rozgrywek eliminacyjnych może zgłosić nie więcej jak 2 drużyny mężczyzn, 2 drużyny kobiet.
Sposób przeprowadzenia
Turniej rozegrany zostanie poprzez eliminacje rejonowe i finał wojewódzki w którym, uczestniczyć będzie
6 drużyn. Na podstawie zgłoszeń Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS ustali rejonowe grupy
eliminacyjne. O sposobie wyłonienia finalistów poinformujemy po otrzymaniu zgłoszeń.
W miarę możliwości zalecamy organizacje eliminacji rejonowych w dni wolne od pracy.
Sposób przeprowadzenia turnieju.
Turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami obowiązującymi dla gry w piłkę nożną 5-ci osobową w
hali. Czas gry i system rozgrywania w grupach na wszystkich szczeblach ustalany będzie przez
kierowników drużyn w uzgodnieniu z sędziami prowadzącymi zawody.
Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca I – VI w finale wojewódzkim otrzymają puchary i dyplomy.
Zawodnicy drużyn które zajmą miejsca I - III otrzymają medale
Zasady finansowania
Koszty organizacyjne i posiłek dla uczestników finału Wojewódzkiego oraz koszty organizacyjne turniejów
półfinałowych pokrywa Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie, pozostałe koszty w tym
koszty organizacyjne eliminacji pokrywają uczestnicy.
Postanowienia końcowe
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia LZS.
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