
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Turnieju 1 Strefy Jeleniogórskiej w Piłce Siatkowej Kobiet  
 XVI DOLNO ŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKA ŃCÓW WSI I MIAST 2015 

 

======================================================================================================================== 
 

1. CEL TURNIEJU  
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim. 
- wyłonienie najlepszych drużyn kobiet w 1 strefie, w tym uczestnika finału wojewódzkiego. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE  
 

 

- 07.11.2015 r. (sobota)   hala sportowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach  
(gm. Warta Bolesławiecka).  
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 - przyjazd  drużyn  w  godz. 9:15 - 9:45 
 

3. ORGANIZATORZY  
-      UKS „Tukan” Iwiny 
-  Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu 
-  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach 
-  Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej 
 

4. UCZESTNICTWO  
- w turnieju mogą uczestniczyć po dwa najlepsze zespoły  kobiet z powiatów: 

bolesławieckiego, lubańskiego 
i zgorzeleckiego  (1 strefa). 

- wszyscy uczestnicy: zawodniczki, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące muszą 
posiadać zmienne obuwie sportowe - warunek wstępu na halę !!! 

- zgodnie z regulaminem ogólnym XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 
2015 i regulaminem ramowym turniejów w grach zespołowych kobiet i mężczyzn. 

 

5. SĘDZIOWIE  
- zabezpieczają organizatorzy. 
 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
- system gier uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów ("każdy z każdym" lub w grupach). 
- w turnieju obowiązują jednolite stroje z numerami. 
- zgodnie z postanowieniami regulaminowymi XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS w 2015 r. 
- obowiązują przepisy PZPS. 
 

7. WERYFIKACJA  
- do weryfikacji drużyny muszą posiadać: 

a) imienną listę zawodniczek, potwierdzoną przez jednostkę zgłaszającą   
b) dokumenty tożsamości - zawodniczki 

 

8. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY  
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- koszty uczestnictwa pokrywają  jednostki delegujące 
- organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe - puchary i dyplomy 
- zwycięski zespół uzyska prawo gry w finale dolnośląskim 
- turniej jest dofinansowany ze środków 
 

9. INNE SPRAWY 
 

- ustala się termin obowiązkowego zgłaszania drużyn  do dnia 03.11.2015 r.   
- tel. 505 059 995      ►  e-mail.   waldek.s.szef@wp.pl 

 

-    interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dla organizatorów 

 
 
 

ORGANIZATORZY 


