REGULAMIN
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WMZ LZS
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 2020
I. Cel.
Celem turnieju jest:
- krzewienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim i miasteczkach popularyzując grę w piłkę nożną
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnionej do gry w piłkę nożną dzieci i młodzież
II.

Organizator
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

III. Termin i miejsce
Finały Wojewódzkie zostaną rozegrane 12-13.12.2020 r. Hala Sportowa Byszwałd, Gmina Lubawa
- 12.12.2020 (sobota) Grupa młodsza rocznik - 2008 i mł
- 13.12.2020 (niedziela) Grupa starsza rocznik - 2006 i mł
IV. Uczestnictwo
Do rozgrywek uprawnieni są chłopcy:
- Grupa młodsza - urodzeni w 2008 r. i młodsi
- Grupa starsza - urodzeni w 2006 r. i młodsi
W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły/kluby oraz reprezentacje gmin z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Zawodnicy drużyn powinni posiadać
- aktualne legitymacje szkolne, aktualne badania lekarskie, karty sztywne
W rozgrywkach drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników (5 zawodników na boisku + 5 rezerwowych)
Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
V. Zgłoszenia:
Do rozgrywek Gmina/Klub może zgłosić jedną drużynę do każdej z grup
Zgłoszenia należy przesłać do Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS na adres email: wmz@lzs.olsztyn.pl
najpóźniej do dnia 7.12.2020 roku. Po tym terminie na stronie www.lzs.olsztyn.pl podamy komunikat z
zakwalifikowanymi drużynami
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju
Turnieje Finałowe zostaną rozegrane z udziałem max 6 zespołów zgodnie z przepisami obowiązującymi dla gry w
piłki nożnej 5 osobowej w hali. Do turnieju Finałowego zostaną zakwalifikowane drużyny na podstawie dokonanych
zgłoszeń, w przypadku większej liczby zgłoszonych zespołów o kwalifikacji decydować będzie wyższe miejsce
zajęte w rozgrywkach młodzieżowych Ekstraklasy, I i II Ligi Młodzika D1 - dot. rozgrywek rocznika 2008 i mł, w
przypadku rocznika 2006 i mł o kwalifikacji decydować będzie wyższe miejsce zajęte w rozgrywkach młodzieżowych
I i II Ligi Trampkarza C1.
VII. Nagrody
Drużyny, które w Finale wojewódzkim zajmą miejsca I – VI otrzymają puchary, zawodnicy drużyn
I-III otrzymają medale
VIII. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne Finału wojewódzkiego, pokrywa Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS.
Pozostałe dojazdu pokrywają uczestniczące zespoły.
IX. Postanowienia końcowe
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS.
Wszystkich uczestników zawodów sportowych obowiązuje znajomość i przestrzeganie aktualnych rekomendacji
państwowych związanych z pandemią COVID – 19. (Należy przedstawić oświadczenie COVID -19)

