
 

  

 

REGULAMIN 

POWIATOWYCH  MISTRZOSTW  LZS W PIŁCE SIATKOWEJ 

                                             - MĘŻCZYZN - NA 2019 r. 
 

1. CEL  

- popularyzacja piłki siatkowej w powiecie opoczyńskim  

- popularyzacji masowych zawodów w grach zespołowych 

- wyłonienie najlepszej drużyny –która będzie reprezentowała powiat opoczyński  

  w finale   wojewódzkim 

 

2. ORGANIZATOR  

- Urząd Miejski w Drzewicy 

- Rada  Powiatowa   Zrzeszenia LZS w Opocznie  

- LZS ,,Siatkarz” Drzewica 

 

3. TERMIN I MIEJSCE  

17.03..2019 r.  ( Niedziela )   Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej  

im. Olimpijczyków  w  Drzewicy   

godz. 900 przyjazd drużyn  

godz. 915 odprawa techniczna  

godz. 925  otwarcie mistrzostw  

godz. 930 rozpoczęcie turnieju 

4. UCZESTNICTWO  

W  mistrzostwach  –  udział biorą mistrzowie Gmin. Radę Gminną –mogą reprezentować 

mieszkańcy danej Gminy (którzy ukończyli 16 lat, a  nie uczestniczą w rozgrywkach 

PZPS co najmniej 2 lata),- członkowie LZS, LKS lub ULKS . Zawodnik – może 

reprezentować inną Gminę niż jego miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że pracuje na 

terenie tamtej Gminy lub jest członkiem LZS lub LKS z terenu innej Gminy i posiada 

legitymację LZS/ LKS- u stwierdzającą jej członkostwo w tym klubie –LZS                 

przedstawią jeden z dokumentów ( ze zdjęciem): legitymację szkolną, prawo jazdy lub dowód 

tożsamości stwierdzający miejsce zamieszkania, aktualne badania lekarskie. Zgłoszenia 

przyjmuje Michał Woźniak pod numerem tel. 607 217 446.                                                              

5. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW  

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZP Siatkowej.  

System rozgrywek ustalony zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów.  

6. ZASADY FINANSOWANIA  

Koszty organizacyjne pokrywa organizator  

Koszty przejazdu, diet  - jednostki delegujące  

7. NAGRODY  

- za zajęcie I-III miejsca w punktacji końcowej puchary i dyplomy 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i rzeczy  zagubione podczas trwania 

zawodów.  

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje ORGANIZATOR w konsultacji z Sędzią 

Głównym.  

W razie stwierdzenia udziału w drużynie nieuprawnionego zawodnika – drużyna zostanie 

zdyskwalifikowana a wszystkie rozegrane mecze zweryfikowane zostaną  jako 2 : 0 na 

korzyść drużyn z którymi te mecze zostały rozegrane. 

Do zawodów nie zostaną dopuszczone drużyny, które nie są ubezpieczone od NW. 

 

Rada Powiatowa  LZS  

      w Opocznie 

 


