
                             Łowicz, dn. 15 luty 2011 roku 

Regulamin 

 V Mistrzostw Województwa Łódzkiego  Samorządowców  

w halowej piłce nożnej.  

Honorowy patronat  

nad imprezą objął  Marszałek Województwa Łódzkiego  

 I .  ORGANIZATOR 

 Gmina  Miasto Łowicz, Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Łowiczu.  

II. TERMIN I MIEJSCE 

Łowicz 12 marca 2011r. 

Zgłoszenia do 4 marca 2011r. 

III. UCZESTNICTWO 
A. w mistrzostwach mogą uczestniczyć:  

- etatowi pracownicy samorządowi po okazaniu dowodu osobistego i zaświadczenia o pracy,  

( zatrudnieni w Urzędzie Miasta,  ) od co najmniej 1/2 roku przed datą turnieju o w Łowiczu 

tj. od 1 września  2010 roku,  

- radni, ( na podstawie zaświadczeń o wyborze do Rady) 

- pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych  

B. punkt A nie dotyczy Prezydentów,   Burmistrzów ich zastępców oraz Skarbników.  

C. umieszczenie na liście zgłoszeń zawodników, którzy nie spełniają warunków regulaminu 

powoduje wykluczenie drużyny  bez zwrotu kosztów wpisowego. 

 

IV ROZGRYWKI 

      Zostaną przeprowadzone w Łowiczu w dniu 12 marca 2011 r. 

A. udział biorą wszystkie zgłoszone i zakwalifikowane drużyny z Województwa Łódzkiego  

B.  wszystkie mecze trwają 2 x 7 minut, w zależności od ilości zgłoszonych ekip.  

C.   mecze w grupach „każdy z każdym” 

E.  z grupy awansują po dwie drużyny 

F.  drużyny, które wyszły z grupy dalsze swoje mecze rozgrywać będą systemem 

pucharowym.  
 

V.  SĘDZIOWANIE  
A. sędziami głównymi eliminacji są sędziowie posiadający uprawnienia do sędziowania piłki 

halowej powołanych przez  organizatora. 

 

VI.  KATEGORIE  

Bez podziału na kategorie wiekowe  

 

VII.  PRZEPISY  

Obowiązują przepisy FIFA  dla piłki nożnej halowej, oprócz czasu gry i wymiarów boiska  

 

 



VIII.  SPRZĘT SPORTOWY  

Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w trakcie rozgrywek: 

- obuwia halowego 

- 2 kompletów  strojów z numerami 

- opaski kapitana drużyny  

IX.  WPISOWE 

300 zł od drużyny ( drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób) 

X.  UBEZPIECZENIE 

Ubezpieczenia drużyny  dokonuje delegujący i odpowiada za zdolność zawodników do gry  

w piłkę nożną, badania lekarskie lub oświadczenia zawodników  

 

XI.  NAGRODY 

W V Mistrzostwach Województwa Łódzkiego  Samorządowców w halowej piłce nożnej 

wszystkie drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa. 6 najlepszych drużyn otrzyma  puchary.  

Najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz mistrzostw zostaną uhonorowani dyplomami   

i nagrodami rzeczowymi. 

  

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Protesty w trakcie meczów należy wnosić pisemnie po opłaceniu kaucji w wysokości 100 zł 

do komisji mistrzostw w składzie:  przedstawiciel głównego organizatora, sędzia 

główny.· Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu Mistrzostw. 

 

Wszystkich  dodatkowych  informacji  na  temat  mistrzostw  udziela  Dyrektor 

Ośrodka Sporu i Rekreacji w Łowiczu 

 pan Zbigniew Kuczyński tel. (0-46) 837 - 51 - 06, 830-20-28, 502 27 46 53 


