
R E G U L A M I N 
Mistrzostwa Województwa WMZ LZS Szkół Gminnych w halowej 5-cio osobowej  

piłce nożnej 2009 
 

 Cel 
- popularyzacja piłki nożnej w śród młodzieży szkół wiejskich i małomiasteczkowych  
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnionej sportowo młodzieży do uprawiania piłki nożnej 
- umożliwienie wiejskiej młodzieży szkolnej spędzanie wolnego czasu od nauki w atrakcyjny sposób 
 
Termin i miejsce 
- Eliminacje gminne                                 do 28 II gminy 
- Eliminacje rejonowe, półfinały              III  miejsce do ustalenia 
- Finał wojewódzki                                   2 IV miejsce do ustalenia 
 
Organizator 
- Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS 
- Krajowe Zrzeszenie LZS 
- Samorząd Województwa W-M 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki 
-     Urzędy Gmin, Gminne  Zrzeszenia LZS   
 
Uczestnictwo 
Turniej rozegrany zostanie dla chłopców szkół podstawowych i gimnazjów. 
W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych do 20 tys. mieszkańców,  
którzy posiadają zgodę lekarza na  udział w lekcjach wychowania fizycznego. 
Gmina może zgłosić do turnieju po 1 drużynie w ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
Drużyna liczy 10-ciu zawodników 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia najlepszej drużyny z gminy do eliminacji rejonowych należy przesyłać do Warmińsko-  
Mazurskiego Zrzeszenia LZS (wyłącznie listownie, faxem lub, emilem)  do dnia 28.02.2009  roku 
 (Fax.  89 / 533 14 89,   email: wmz@lzs.olsztyn.pl)  
 
Sposób przeprowadzenia 
Turniej rozegrany zostanie poprzez eliminacje gminne, rejonowe, półfinał i finał wojewódzki. 
Na podstawie zgłoszeń Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS ustali rejonowe grupy eliminacyjne. 
O sposobie wyłonienia finalistów poinformujemy po otrzymaniu zgłoszeń. 
W finale uczestniczyć będzie po 6 drużyny z gimnazjów i szkół podstawowych. 
Turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami obowiązującymi dla gry w piłkę nożną 5-cio osobową w hali. 
Czas gry i system rozgrywania w grupach  wszystkich szczebli ustalany będzie przez opiekunów drużyn  
w uzgodnieniu z sędziami prowadzącymi zawody. 
 
Nagrody 
Szkoły, 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 pokrywają  
uczestnicy. 
 
Postanowienia końcowe 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy  wyłącznie do Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia LZS  
w Olsztynie 

 


